
ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTSALU 14.februara 2021: 

Prítomní: Takáč Tomáš, Čuhár Ivan, Kamenský Milan, Sedlárik Roman, Ambrozek Vladimír, Badura 

Vladimír, Kunsch Miroslav, Andor Martin 

Ospravedlnení:, Hrabčák Marek 

Prizvaní: Ploštica Ján 

 

Program Zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Zvolenia zapisovateľa a overovateľa  
3. Juniorské súťaže SF, reprezentácia  
4. Ženské súťaže Extraliga   
5. Diskusia s Jánom Plošticom – kandidát na šéfa exekutívy 
6. Diskusia  
7. Ukončenie 
 

1) Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie VV SF prebehlo dňa 14.02.2022 o 19.00h formou online cez aplikáciu MS Teams 

a predseda SF privítal všetkých prítomných členov, ako aj prizvaných hostí 

 

2)  Otvorenie zasadnutia  

     Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Miroslav Kunsch a overovateľa Milan Kamenský 

 

3) Juniorské súťaže, juniorská reprezentácia 

Nakoľko boli juniorské súťaže pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu doteraz pozastavené,  

vznikla otázka ako a kedy spustiť juniorské súťaže. Situácia na Slovensku sa zlepšuje, 

a preto hlasovaním VV bol stanovený termín začiatku juniorských súťaži na 21.3.2022. 

Do FEJ U17 sa po opakovanom oslovení o záujem hrať, prihlásil pôvodný počet klubov. Do 

FEJ U17 je prihlásených šesť klubov.  Opätovné oslovenie klubov z FEJ U20 zredukovalo 

počet prihlásených klubov na osem. 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava využila možnosť 

ako nováčik nenastúpiť do juniorských súťaží. MŠK MAYERSON Nové Zámky vzhľadom na 

podmienky nastavenia súťaže, kedy je možné hrať len v režime OP nebol schopný postaviť 

mužstvo do juniorských súťaži. Na VV výbore bolo schválene, že mužstvo NZ nebude za 

nedohratie súťaže sankcionované. Z VV vyšla požiadavka do konca mesiaca február vytvoriť 

dva hracie modely a novy termínovník pre juniorské súťaže a zvolať prostredníctvom 

aplikácie Teams diskusiu so zástupcami klubov. Na zasadnutí VV bola schválená vedeniu 

juniorských líg po dobu desiatich mesiacov (september - jún) peňažná odmena 300EUR 

mesačne. 

 

 

4) Ženské súťaže Extraliga   
Momentálna situácia nedovoľuje odohrať ženskú súťaž v pôvodnom pláne formou 
dlhodobej súťaže. Súťaž sa preto odohrá skrátenou formou v podobe turnaja v mesiaci jún. 
Bližší termín bude stanovený priebežne po dohode všetkých zúčastnených klubov. Na VV 



bol prednesený  návrh modelu ženskej súťaže pre novy ročník 22/23, ktorý bude 
vypracovaný a predložený na schválenie  VV pred začiatkom nového ročníka.  

 

5) Diskusia s Jánom Plošticom – kandidát na šéfa exekutívy 
Na vlastnú žiadosť bol prizvaný na záver zasadnutia VV SF Ján Ploštica. Dôvodom bola 
prezentácia myšlienok na zefektívnenie fungovania ŠTK a žiadosť o podporu Výkonného 
výboru pri hlasovaní za Šéfa exekutívy SF na najbližšej volebnej konferencii SF v marci.  
 

6) Diskusia 
Po krátkej diskusií a zosumarizovania myšlienok a uvedených bodov predseda Tomáš Takáč 
krátko po 22h poďakoval všetkým účastníkom Zasadnutia za účasť a pozornosť  
a Zasadnutie ukončil. 
 
 
14.02.2022 
Zapísal: Miroslav Kunsch 
Overil: Milan Kamenský 


