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Revízna komisia východoslovenského futbalového zväzu,  Košice 
 
 

                  Z á p i s n i c a 
        zo zasadnutia RK konaného dňa 16.08.2011 v Košiciach 

 
 

Prítomní: Ing. Barilla Ján-preds. RK VsFZ,  Ing. Pado Jaroslav-člen RK VsFZ,  Zusko Milan-člen RK 
VsFZ,  Laskovský člen RK VsFZ, Ing. Havrilla - predseda VsFZ.  

 
 

Program 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Čerpanie rozpočtu VsFZ ku 31.03.2011 
4. Zaradenie družstva  Vitkovce - Klčov do súťaží SoFZ Spišská .Nová Ves .Rôzne 
5. Uznesenie 
6. Záver  

 
 
K bodu 1.Rokovanie otvoril predseda RK, ktorý privítal prítomných.. 
 
 
K bodu 2.     Kontrolu uznesenia vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že prijaté uznesenia 
č1/2011 a č.2/2011 sú v plnení s tým, že problematika aktualizácie stanov ObFZ sa posúva na 
neskorší termín o čom budú ObFZ informované. Tomuto procesu bude predchádzať 
legislatívne posúdenie  stanov na základe čoho budú musieť jednotlivé ObFZ stanovy 
aktualizovať..  
 
K bodu 3     Informáciu o plnení rozpočtu priblížila ekonómka VsFZ na základe čoho RK  
k o š t a t u je  že 
- príjmy sú plnené na 24,2%, keď dotácie SFZ boli plnené len za rok 2010 čím dotácia za rok 
2010 bola vyrovnaná pričom za rok 2011 plnenie nebolo. Výdavky sú čerpané na 21,1 %. 
- celkovo príjmové i výdajové položky za I. štvrťrok 2011 sú časovo úmerné vývoju za tento 
štvrťrok 
- RK nemá plneniu rozpočtu za I Q žiadne výhrady. Očakáva sa zmena rozpočtu v II. polroku 
z dôvodu odmien rozhodcov a štartovného. 
          -          
K bodu 4.   RK na požiadanie VV Vsl. FZ sa zaoberala podnetom ObFZ  Poprad voči ObFZ 
Spišská Nová Ves  na nedodržiavanie futbalových noriem, konkrétne súťažného poriadku. Po 
oboznámení sa  s podnetom  RK  k o n š t a t u j e. 
- že je to už druhý prípad kedy SOFZ porušil čl. 62 odst. 2 súťažného poriadku a to tým, že 
nerešpektuje územné zaradenie mužstiev ktorému sú územne príslušné / predtým OŠK 
Domaňovce  a teraz Klčov/. 
- že nerešpektoval SOFZ stanovisko VV VsFZ z 8.7.2008 na územne zaradenie družstiev  
- že SOFZ nerešpektoval uznesenie VV VsFZ č. 045/2011 zo dňa 03.07.2011 
- že nedošlo k dohode medzi PFZ a SOFZ  ani SOFZ nežiadal VsFZ o súhlas . RK odporúča  
VV VsFZ voči SOFZ a ŠK Vitkovce - Klčov vyvodiť patričné závery za porušovanie platných 
futbalových  noriem.  
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K bodu 5. Uznesenie 
                                           
                                                                                                                                     
                                              U Z N E S E N I E   č. 3/2011 
 
 1. B e r i e   na   v e d m i e 
       
     a/ Informáciu o činnosti  o plnení rozpočtu za I.Q 2011 
     b/ Podnet PFZ voči SOFZ na porušovanie noriem - súťažného poriadku čl. 62 
 
 2. D o p o r u č u j e   VV VsFZ  
     a/ Dať stanovy ObFZ na legislatívne posúdenie a následne ich v ObFZ aktualizovať         
         v súlade so stanovami SFZ a VsFZ v termíne do hodnotiacej konferencie VsFZ .  
      
b/ Vyvodiť závery a prijať opatrenia voči SOFZ SNV za porušovanie čl.62 súťažného 
poriadku.       
 
3. Opätovne   ž i a d a predsedov RK ObFZ       
     
     a/ Predložiť svoje plány prace na rok 2011 RK Vsl. FZ do 30.9.2011 
     b/ O plnenie uznesenia č.2 bod. b. 
 
 
 
 
 V Košiciach: 15.08. 2011                                                                      

                                                                                           Ing. Barilla Ján. v.r. 
                                                                                           predseda RK VsFZ                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


