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     Úradná správa VsFZ č. 78 zo dňa 25.06.2013 

   ročník 2012/2013 
 

Sekretariát VsFZ 

Upozorňuje klubových manažérov, že zberná faktúra je vygenerovaná a bola splatná 17.06.2013.  

Z tohto dôvodu kluby , ktoré nemajú uhradené faktúry majú zastavenú športovú činnosť a nebudú 

zaradené do nového súťažného ročníka.     

 

Matrika VsFZ 

Oznamuje všetkým klubom v regionálnych súťažiach, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne 

elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných 

transferoch. Odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti 

aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky 

najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a nutná je tiež osobná e-mailová 

adresa. 

 

ŠTK VsFZ   

 

1. ŠTK vyhodnotila a schválila výsledky a konečné tabuľky všetkých súťaží VsFZ súťažného 

ročníka 2012/2013 /sú zverejnené na www.futbalnet.sk .  

2. Pozor zmena!! ŠTK oznamuje FK, že dňa 1.7.2013 o 16,30 hod. sa uskutoční  Aktív ŠTK pre 

vyžrebovanie súťaží SR 2013/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. ŠTK upozorňuje FK, že na www.futbalvsfz.sk  sú uverejnené žrebovacie čísla pre nový SR. 

Žiadame zástupcov FK, aby prípadné zmeny požiadaviek nahlásili písomne po vzájomnej dohode 

na adresu marcel.eperjesi@futbalnet.sk.  

4. ŠTK upozorňuje FK na zaslanie doplnenia prihlášok a úhrady zberných faktúr v systéme ISSF  v 

náhradnom termíne do 25.6.2013. V prípade nezaslania prihlášok do súťaží a neuhradenia 

zberných faktúr do tohto stanoveného termínu, FK nebudú zaradené do súťaží VsFZ.  

5. ŠTK oznamuje,  že súťaže s 12 účastníkmi začínajú dňa 18.8.2013 a s 10 účastníkmi dňa 

25.8.2013.  
      

  

DK VsFZ 

DK upozorňuje kluby, že do nevyplatenia finančných záležitostí  voči VsFZ,majú tieto FK zastavenú 

činnosť! 

V. Opátske, Uzovce, Slavoj Trebišov, Kežmarok, Sp. Podhradie, Beloveža, Š. Michaľany, Košická 

N.V., Lastomír, Soľ, Kr. Chlmec, Košice Barca, Poprad, Lipany, Raslavice, Stropkov, Turňa n.B., 

Giraltovce, TJ Maratón Seňa, Sokoľany, Zemplín Michalovce, Spišská Nová Ves,  Budimír. 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. 
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