
                        Revízna komisia Vsl. futbalového zväzu,  Košice________________ 
 
                                            Z á p i s n i c a 
                 zo zasadnutia RK konaného dňa 10.05.2011 v Humennom 
 
 
Prítomní: Ing. Barilla Ján-preds. RK Vsl.FZ,  Ing. Pado Jaroslav-člen RK Vsl.FZ,  Zusko Milan-člen RK 
Vsl.FZ,  Fedorko Jozef- preds. RK Obl. FZ Humenné.  
 
 
Program:  1.    Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia 
3. Informácia  o činnosti a plánoch práce RK Obl. FZ  Vranov, Humenné, Michalovce, a Svidník 
4. Rozdelenie finančných prostriedkov za registrácie za rok 2010 pre obl. FZ 
5. Návrh regionálnych odborných komisii v V. lige skup. Podtatranskej a futbal bez papiera -

elektronický 
6. Správa o výsledku kontroly regionálnych stanov obl. FZ a ich aktualizácia 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 

                  9.     Záver  
 
 

K bodu 1. 

                     Rokovanie otvoril predseda RK, ktorý prívítal prítomných.. 
 
 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že prijaté uznesenia č1/2011 sú 
v plnení. 
 

K bodu 3     Informáciu o činnosti a plánoch práce podali  za Obl. FZ Humenné p. Fedorko Jozef- predseda a za 
Michalovce Ing .Pado Jaroslav- predseda RK. Pozvaní predsedovia RK obl. FZ Vranov a Svidník sa zasadnutia 
nezučastnili. 
Predsedovia za Humenné a Michalovce zhodne konštatovali, že RK majú spracované plány práce, ktoré sa im 
darí plniť a je dobrá spolupráca s VV obl. FZ.  RK Humenné riešila na požiadanie VV  jedno odvolanie zo 
zápasu Kochanovce - Modra N. Cirochou. 
RK Vsl. FZ konštatovala, že obe RK t.j. Humenné a Michalovce pracujú zodpovedne čo zodpovedá futbalovej 
histórii a tradícií oboch okresov.     
                     
K bodu 4.   RK obdržala návrh rozdelenia fin. prostriedkov za registrácie za rok 2010 pre obl. FZ a  k o n š t a t 
u je,  že návrh rozdelenia  je spravodlivý a nemá  k nemu žiadne výhrady. 
 
K bodu 5. Sekretár Vsl. FZ  p. Eperješi informoval RK o pripravovanom návrhu vytvorenia regionálnych 
odborných komisií pre V. ligu skup. Podtatranskej za účelom šetrenia nákladov a času. Jedna sa o ŠTK a DK.. 
Zároveň informoval o projekte elektronického spracovania celej futbalovej agendy od matriky až po zápisy zo 
zápasov. Celý projekt má byť financovaný UEFA. Regionálne mal byť naštartovaný v ročníku 2012-2013.   
 
 

K bodu 6.    RK  už na svojom zasadnutí dňa 3.2.2011 konštatovala, že obl. FZ nemajú aktualizované stanovy 
a je nutné ich dopracovať tak aby boli v súlade so stanovami Vsl. FZ a SFZ najneskôr do 30.09.2011. RK na 
spoločnom zasadnutí  sa uzniesla na tom, že RK obl. FZ budú iniciovať aktualizáciu stanov. RK Vsl. FZ 
aktualizované stanovy posúdi do 31.12.2011. 
 
K bodu 7.  V rôznom sa komisia zaoberala všeobecným problémom evidencie  členskej základne v oblastných 
futbalových zväzoch , kluboch a oddieloch. Je toho názoru, že problém evidencie členov a ich počtu v SFZ je 
skreslený. Absentuje vydávanie členských preukazov, platenie aspoň symbolického členského a podobne. RK je 
toho názoru, že je potrebné urobiť analýzu v obl. futbalových zväzoch ako to skutočne je.   
 
 K bodu 8. Uznesenie 
        
                                



K bodu 9.    Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predseda poďakoval členom za aktívny prístup 
a rokovanie ukončil.  
                                       

.       
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                
                                                                                                                          Ing. Barilla Ján 
                                                                                                                           predseda RK Vsl. FZ                
 
 
 
                                                                                    

                                              U Z N E S E N I E   č. 2/2011 
 

 1. B e r i e   na   v e d m i e 
       

      a/ Informáciu o činnosti  RK Obl. FZ Humenné a Michalovce 
     b/ Rozdelenie fin. prostriedkov za registrácie za rok 2010 pre obl. FZ 
     c/ Informáciu o vytvorení regionálnych odborných komisií /ŠTK a DK/ pre V. ligu skup. Podtaatranskej  
     
 

 2. D o p o r u č u j e   VV Vsl FZ  
     a/ Uložiť  obl. FZ aktualizovať stanovy v súlade so stanovami SFZ a Vsl. FZ v termíne do 30.09.2011 a  
           tieto si dať zaregistrovať. 
 
3. Ú k l a d á  RK obl. FZ 

a/ Iniciovať aktualizáciu stanov obl. FZ do 30.09.2011 
       b/ Vypracovať štatút RK obl. FZ  a tento zaslať RK Vsl. FZ do 31.10.2011  
 
4. Ž i a d a  preds. RK obl. FZ       
     
     a/ Predložiť svoje plány prace na rok 2011 RK Vsl. FZ do 31.05.2011 
     b/ Vykonať kontrolu evidencie členskej základne, stav v oblasti členských preukazov a do akej miery je 
pravdivý stav. Správu o výsledku kontroly predložiť RK Vsl. FZ do 30.11.2011 
 
 
 
 
 V Humennom  10.05. 2011                                                                        RK Vsl. FZ 


