
Uznesenie zo zasadnutia RADY VsFZ 
zo dňa 29.043.2010, Dom Športu v Košiciach. 

 
I. Rada VsFZ schválila : 
a). Program zasadnutia Rady VsFZ  
Za : 22, Proti : 0,  Zdržal sa : 0                          
b) Návrhová komisia v zložení : predseda Ladislav Barvirčák 
členovia : Pavel Piršč a Ladislav Ostroha 
Za :  22, Proti : 0, Zdržal sa : 0 
c) rozšírenie V. ligy severo - východ na 16 účastníkov od sezóny 2010/2011na 
základe písomnej požiadavky 13 klubov tejto skupiny 
Za :  19, Proti : 0, Zdržal sa : 3 
 
II. Rada kooptovala : 
a) za člena Rady VsFZ za ObFZ Košice – okolie p. Daniela Mikloš 
Za : 22, Proti : 0, Zdržal sa : 0 
 
III. Rada VsFZ zobrala na vedomie : 
a) Kontrolu plnenia prijatých uznesení od posledného zasadnutia Rady zo dňa 
02.03.2010 

 Bod VII 1 z 02.03.2010 trvá, do zasadnutia Rady SFZ – zodpovedný J. Špivák 
 Bod VII 3 z 02.03.2010 trvá, do najbližšieho zasadnutia rady VsFZ – 

zodpovedný predseda VsFZ 
 

b) správu o činnosti VV VsFZ prednesenú predsedom VsFZ 
 

c) príspevok p. Hudáka o riešení matrično-registračných záležitostí ohľadom 
vzorových podpisov štatutárov FK už na prihláške do súťaži .  
 

d) informácie predsedu VsFZ o konečnom odovzdaní COR podkladov na CD nosiči 
od p. Bodnára bez podpisu a pečiatky , o stave ekonomickej situácie VsFZ za rok 
2009, o stavebných opravách budovy a o nájomných zmluvách jednotlivých 
subjektoch sídliacich v budove, o mediálnej oblasti zasielania TV šotov zo stretnutí, 
o rokovaní so SRo ohlásení výsledkov, o spolupráci s Korzárom ohľade 
mládežníckych výsledkov aj so strelcami gólov, a o pripravovaných zmenách pri 
školeniach trénerov PRO Licencie   
 

e) informáciu predsedu VsFZ o návrhu reorganizácii súťaží dospelých a dorastu pri 
zohľadnení ekonomických kritérií  v V. ligách VsFZ a následné diskusné príspevky 
k reorganizácii súťaži :  p. Džubák, Šuhaj, Bazár, Švarc, Novysedlák, Surgent a 
Hudák  
 

f) rozprava :  p. Bazár, Kéda, Špivák  k rozšíreniu V. ligy severo – východ dospelí  
 

g) príspevok p. Kédu k nájomnej zmluve VsFZ a MFZ Košice, ohľadom vysokého 
nájmu (údajne vyšší nájom ako za SZTK),  vysvetlenie predsedu VsFZ, že  výška  
nájmu pre  MFZ je ekvivalentná  , ako  pre ostatných nájomcov 
 
h) príspevok p. Piršča o projekte Nafta pre žiacke družstvá a o cestovných nákladoch 
pre R a DZ , ktorí rozhodujú stretnutia v mieste bydliska . 
 



IV. Rada VsFZ ukladá  : 
1. do Prihlášky do súťaží riadených VsFZ na ročník 2010/2011,  

zakomponovať  :  
 osoby poverené jednať za FK pri prestupoch, hosťovaniach 

a registráciách za FK aj ich  vzorové podpisy  
 
Termín : začiatok nového ročníka 2010/11 
     Zodpovední : predseda VsFZ a ŠTK 
 

2. Členom Rady VsFZ informovať na zasadnutí Rady  a VV ObFZ o návrhu 
reorganizácie   V.liga dospelí a dorast 
 
Termín : ihneď    Zodpovední : členovia Rady VsFZ 
 

3. Informovať R , DZ a FK o cestovných náhradách R , DZ pri delegovaní na 
stretnutia v mieste bydliska. 
 
Termín : ihneď    Zodpovedný : sekretariát VsFZ 
 

 
Zapísal dňa 02.05.2010 
 
 
Ladislav Barvirčák, v.r. , predseda návrhovej komisie 
 
Marcel Eperješi, sekretár VsFZ 


