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  Úradná správa VsFZ č. 72 , 30.06.2014, ročník 2013/2014 

                                                                      

SEKRETARIÁT VsFZ 

Tréner Výberu VsFZ na finálový turnaj Regions CUP p. Mikuláš Komanický pozýva na 

poradu trénerov III. ligy východ, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Aktívu ŠTK VsFZ dňa 

04.07.2014 o 16,30 hod. v priestoroch magistrátu mesta Košice.  

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

1. ŠTK oznamuje FK Vsl. súťaží, že na webovej stránke je uverejnená Úradná správa ŠTK 

k novému SR  s organizačnými pokynmi a termínovou listinou. Aktív ŠTK VsFZ 

k vyžrebovaniu nového SR bude 4.7.2014 o 16,30 hod. v malej zasadačke Magistrátu 

mesta Košice. Prvý variant zaradenia družstiev do súťaže s pridelenými žrebovacími 

číslami je uverejnený na webovej stránke VsFZ.  

2. Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili 

vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých 

budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených VsFZ o zaslanie 

nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží): 

-    výpisom z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, 

s.r.o), prípadne výpisom zo živnostenského registra, registra občianskych združení, 

-   potvrdením o pridelení IČO Štatistickým úradom SR, 

-   osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ), 

-   osvedčením o registrácii pre DPH (IČ DPH - v prípade, že FK je platcom DPH). 

     V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec a pod.) a 

tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK: 

-   písomný súhlas tohto subjektu (napr. obec), ako aj všetky kópie dokladov o 

fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH). 

    Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na VsFZ 

najneskôr do konania aktívu ŠTK. 

      Zároveň upozorňujeme FK, že VsFZ považuje za aktuálne platné údaje o FK 

výhradne údaje uvedené v ISSF a za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a 

prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra, sídla a pod. je potrebné vo 

vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. 

3. ŠTK oznamuje futbalovým klubom, ktoré majú družstvá žiačok, aby prihlášky do 

súťaží zasielali na VsFZ. Na základe počtu prihlásených družstiev bude odsúhlasený 

systém tejto súťaže. 

4. ŠTK žiada záujemcov o zapojenie sa do súťaže Slovenského pohára (SC) na podanie 

prihlášky. Záväzná prihláška je uverejnená na titulnej stránke VsFZ  vo flasch správach.  

Prehľad doteraz prihlásených účastníkov je uvedený pri losovacích číslach. 

- Termín žrebovania úvodných 3 kôl Slovenského pohára bol stanovený ŠTK SFZ na 

4.7.2014 na SFZ s prihliadnutím na regionálne rozdelenie 

5.  ŠTK oznamuje FK, že v zmysle DP, hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného 

ročníka 2013/2014 napomenutý 5. ŽK, 9. ŽK alebo 12. ŽK, môže podľa DP, čl.37 ods.6, 

do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne 

požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom  
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     súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie 

výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka 

nastúpiť.  

 Žiadosť je potrebné označiť názvom "Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu 

športovej činnosti" a doručiť v stanovenej lehote DK VsFZ. 

 

KOMISIA ROZHODCOV  

1. Ospravedlnenia a poplatky 

KR žiada všetkých R a DZ, ktorí nemajú zaplatené poplatky za oneskorené ospravedlnenie 

o predloženie dokladu o zaplatení tajomníkovi KR VsFZ v termíne do 3.7.2014. Kto nebude 

mať vyrovnané podlžnosti nebude obsadzovaný na stretnutia v novom súťažnom ročníku. 

Jedná sa o týchto R a DZ: 

R: 

3€ - Choma, Marcin R., Kováčová, Kunaj, Mišenčík M., Sendek F., Šeršeň M., Tušek, Bajo, 

Baníková, Mačák, Ševčík, Vojtko, Havriško, Somoši, Nicz, Holp P., Fedák, Micheľ, 

Želizňák,  

6€ - Fortuňák, Hiľovský, Prokša, Drabant M.,  

9€ - Zvolánek M.,  

 

DZ: 

3€ - Hudák, Bazár  

6€ - Komár 

 

2. Rôzne 

- KR oznamuje, že seminár DZ pred súťažným ročníkom 2014/2015 sa bude konať 

18.7.2014 v budove Domu Športu. Podrobnosti budú zaslané emailom. Účasť na seminári je 

povinná. Neúčasť na seminári bude mať za následok OOD.  

- KR pozýva všetkých R zaradených do skupiny A a B na  pracovný seminár pred začiatkom 

súťaže, ktorý sa bude konať v budove Domu Športu dňa 25.7.2014. 

- KR oznamuje všetkým rozhodcom zaradeným do skupiny A, že od súťažného ročníka 

2014/2015 sú povinný zaobstarať si signalizačné zástavky. R, ktorí si túto povinnosť nesplnia 

nebudú rozhodovať stretnutia III. Ligy dospelých. 

- Žiadame R, ktorí nepredložili lekárske potvrdenie na FP o ich zaslanie na VsFZ v termíne do 

3.7.2014. 

- Neplatné lekárske správy predložili nasledujúci R: Gaľa, Lang, Berta, Bančanský, Zajac, 

Choma, Kuspan, Pavlovský, Kuľha.  

- KR upozorňuje všetkých R a DZ že regionálne kolo Slovenského pohára sa hrá v dňoch 26.-

27.7.2014. Preto v prípade letných dovoleniek v týchto dňoch je potrebné zaslať 

ospravedlnenie z dôvodu možného delegovania.  
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

DK VsFZ podľa DP, čl.37 ods.6 upúšťa od potrestania: 
Filip Pollák 1205592 (Rožňava) 50€+10€ 

Matej Chochol 1234812 (Gem.Poloma) 50€+10€ 

Miloš Gallo-Barnák 1247891 (Gem.Poloma) 50+10€ 

 

Doplnenie do ÚS zo dňa 26.06.2014: 

DK VsFZ zastavuje činnosť hráčovi: 

2. stretnutia Ružinský Vladimír 1089077 Košická Nová Ves čl.46/1a,46/2+ 10 €. 

 

DK VsFZ trestá poriadkovou pokutou FK Sečovce sumou 300€ za nenastúpenie v stretnutí  

dospelí Petrovce - Sečovce. 

DK VsFZ trestá poriadkovou pokutou FK Sečovce sumou 300€ za nenastúpenie v stretnutí  

dospelí Sečovce- Žbince. 

DK VsFZ trestá poriadkovou pokutou FK Sečovce sumou 100€ za nenastúpenie v stretnutí  

žiakov Rožňava - Sečovce. 

DK VsFZ trestá poriadkovou pokutou FK Čičarovce sumou 100€ za nenastúpenie v stretnutí  

žiakov Vinné - Čičarovce. 

 

DK VsFZ trestá FK Košice-Barca za nerešpektovanie rozhodnutia DK VsFZ v ÚS č.71 zo 

dňa 19.06.2014 zákazom prestupov podľa DP čl.64/1b,čl.64/4 a čl.25 na obdobie od 

01.07.2014 do 31.12.2014. 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 7 dní. 

 


