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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU 20.09.2022 

Piešťany, Hotel Park, 16:30 

Prítomných členov Vv - 8: Tomáš Takáč, Milan Kamenský (online), Roman Sedlárik,  Miroslav Kunsch, 

Martin Andor, Ivan Čuhár, Miroslav Ježík, Vladimír Badura, Lukáš Harsa 

Hosť: Vladimír Ambrozek – predseda Exekutívy súťaží  

Ospravedlnení: Marek Hrabčák 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľa a pripadne návrhy do programu 

3. Schvaľovanie nominačných listín rozhodcov a delegátov pre r. 2022/2023  

4. Stretnutie s p. Letkom so SFZ 

5. Regionálne zväzy.  

6. Obsadenie pracovného miesta SF na SFZ 

7. Informovanie o prípravách juniorských, žiackych a ženských súťaži. 

8. Trénersky seminár 

9. Sadzobník trestov pre R a D. 

10. Schválenie členov komisie delegátov. 

11. Diskusia 

 

1) Otvorenie zasadnutia Vv 

Zasadnutie VV SF prebehlo dňa 20.09.2022 o 16:30:00h v hoteli Park Piešťany a zároveň aj 

formou online cez aplikáciu MS Teams a predseda SF privítal všetkých prítomných členov 

2) Zvolenie zapisovateľa a overovateľa  

Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Miroslav Ježík a overovateľa Tomáš Takáč. 

3) Schvaľovanie nominačných listín rozhodcov a delegátov pre r. 2022/2023  

Miroslav Ježík poverený riadením KR predložil návrh na schválenie nominačných listín 

rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2022/2023, ktorý splnili požadované podmienky. 

 

ZA: 9  PROTI: 0 

 
4) Stretnutie s p. Letkom so SFZ 

Predseda SF T. Takáč informoval že sa uskutoční stretnutie s p. Letkom manažérom ISSF na 

SFZ za účasti V. Badura, I. Čuhár, V. Ambrozek z dôvodu udelenia prístupov do ISSF: matrika,, 

licencie  D atď.  

 

5) Regionálne zväzy  

O situácii v regiónoch informovali R. Sedlárik za západ a M. Kunsch za stred. V obidvoch 

regiónoch sa pripravujú stanovy, kryštalizuje sa volebná základňa v regiónoch a prípravujú sa 

konferencie.   
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12. Obsadenie pracovného miesta SF na SFZ Predseda SF T. Takáč informoval že stále nie 

obsadené miesto na SFZ pre SF. V čo najskoršej dobe sa toto musí vyriešiť nakoľko je to veľmi 

dôležité pre SF. Bude treba čo najskôr vyšpecifikovať jeho pracovnú náplň, odmeňovanie. 

Následne napríklad cez portál profesia inzerovať pracovné miesto.   

 
6) Informovanie o prípravách juniorských, žiackych a ženských súťaži. 

Miroslav Kunsch, Vladimír Ambrozek a Roman Sedlárik informovali ako prebiehajú 

prípravy na začatie juniorských, žiackych a ženských súťaži. Na konci októbra začnú svoju 

súťaž kategória U20 9 družstiev a U17 8 družstiev. Následne v mesiaci november začnú svoju 

súťaž kategória U15 u družstiev. Ženská súťaž je stále v štádiu prihlasovania. 

Predseda SF T. Takáč informoval, že v ženskej súťaži nebude marketingové plnenie od Niké. 

Informoval ale, že všetky ženské družstvá obdržia komplet sadu dresov s potlačou.  

7) Informovanie o trénerskom seminári. 

Predseda SF T. Takáč informoval, že trénersky seminár na licenciu C prebehne do konca 

novembra. Tak isto informoval, že bude možnosť pre 5-7 ľudí absolvovať trénersky seminár v 

ČR pod záštitou Českého futsalu. Uvedené sa však musí od komunikovať s UEFA z dôvodu 

predlžovania licencii.  

 

8) Sadzobník trestov pre R a D. 

V. Badura, M. Ježík informovali, že so strany KR a KD nie je možné vytvoriť a následne trestať 

finančnými postihmi rozhodcov a delegátov. KR a KD na to nemá kompetencie. Právo trestať 

Ra D za ich prípadné pochybenia má len DK SFZ: KR a KD má právo maximálne zastaviť 

činnosť R a D. Bolo odporúčané aby oslovili o stanovisko právne oddelenie a DK SFZ. 

 

9) Schválenie členov komisie delegátov. 

Vladimír Badura požiadal Vv o schválenie členov komisie delegátov v zložení: Vladimír 

Badura, Ivan Čuhár, Miroslav Ježík 

 

ZA: 9  PROTI: 0 

 
10) Diskusia 

I.Čuhár informoval, že by nebolo zlé v budúcnosti organizovať seminár resp. školenie pre 

hlavného usporiadateľa aby sa zjednotila práca HU na všetkých stretnutiach riadených SF. 

 

11) Záver 

Predseda SF poďakoval prítomným členom VV a hosťom za účasť a o krátko pred 18.00 

zasadnutie ukončil. 

 

18.10.2022  

Zapísal Miroslav Ježík 

Overil Tomáš Takáč 
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