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Uznesenie zo zasadnutia RADY VsFZ 
zo d a 23.02.2011, Dom Športu, Alejová 2, Košice 

 
I. Rada VsFZ schválila : 
a) Program zasadnutia Rady VsFZ  
b) Návrhovú komisiu v zložení : predseda Bazár, lenovia : A ušík, Šuhaj 
c) erpanie rozpo tu VsFZ za rok 2010 z predbežným hospodárskym výsledkom    
   - 33.919,76 € - jednohlasne  
d) návrh rozpo tu VsFZ na rok 2011predložený písomne elektronickou formou 
e) návrh reorganizácie sú aží dospelých pod a  pracovnej skupiny na pä   
    skupín V. líg po 14 lenov a to  nasledovné  V. ligy :  
    V. liga košicko gemerská  
    V. liga podtatranská  
    V. liga vihorlatská 
    V. liga zemplínska  
    V. liga šarišská   ligy  
f)  návrh reorganizácie sú aží dorastu vypracovanej ŠTK VsFZ na pä   
    skupín IV. líg po 14 lenov – jednohlasne  
g) Smernicu rozdelenia družstiev do sú aží v ro níku 2011/2012 . Nahradi  bod 7)  
    nasledovne :  
    Všeobecné pravidlá na doplnenie po tu ú astníkov na 14 v V. ligách. Družstvá sú    
    zaradené do jednotlivých skupín na základe baráže z druhých miest z ObFZ. Ak  
    druhý z ktoréhoko vek ObFZ odmietne, postupuje super priamo do V. ligy.  
    Barážové stretnutie odohra  na  neutrálnom ihrisku do 6dní po skon ení sú aže.  
    Istú ú as  v príslušnej V. lige majú družstvá zostupujúce zo IV. ligy pod a  
    príslušnosti a družstvá postupujúce z ObFZ pod a príslušnosti. Následne sú  
    družstvá zaradeného do jednotlivých skupín na základe umiestnenia a po tu  
    bodov získaných v predchádzajúcom sú . ro níku do po tu 14.   
 
 
II. Rada VsFZ zobrala na vedomie : 

a) Kontrolu plnenia prijatých uznesení od posledného zasadnutia Rady zo d a 
12.12.2010 

III a) návrh rozpo tu VsFZ 2011 – samostatný bod dnešného rokovania 
III b) pracovná skupina - samostatný bod rokovania dnešného   

b) informácie predsedu VsFZ oh adom innosti VV SFZ a VsFZ 
c) správu o hospodárskom výsledku VsFZ za rok 2010 z dodatkom poplati  

500 € pre ObFZ Prešov 
 

 
III. Rada VsFZ ruší  : 

a) Rozhodnutie Rady VsFZ z 1.7.2010 bod III.a) reorganizácia IV. a V. líg pod a 
vzoru z pred roka 1996 – jednomyse ne  
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IV. Rada VsFZ ukladá  : 
a) Informova  FK  o zmene reorganizácie sú aži od sú . ro níka 2011/2012 

 
Termín : ihne  cez médiá   

 
 

    Zodpovedný : sekretár VsFZ 
 
b) Informova  futbalovú verejnos   o smernici rozdelenia družstiev do sú aží 

v ro níku 2010/2011  
       Termín : ihne  cez US ŠTK  
     
    Zodpovedný : predseda ŠTK  
   

 
 
Zapísal d a 23.02.2011 
František Bazár, v.r. , predseda návrhovej komisie 
Marcel Eperješi, sekretár VsFZ 
 


