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Š T A T Ú T 

Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Michalovce 

 

 

Článok 1 - Úvodné ustanovenie 

 1. Štatút Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Michalovce (ďalej len „štatút“) upravuje 

poslanie a základné úlohy Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Michalovce (ďalej len „DK“) v 

rámci Oblastného futbalového zväzu Michalovce (ďalej len „ObFZ“), jej zloženie, realizáciu jej zasadnutí, 

spôsob prijímania jej rozhodnutí, vedenie jej dokumentácie. 

 2. Predseda a členovia DK sa vo svojej činnosti riadia Stanovami ObFZ (ďalej len „stanovy“), 

Organizačným poriadkom ObFZ (ďalej len „organizačný poriadok“), ostatnými predpismi ObFZ, 

Disciplinárnym poriadkom Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“) a rozhodnutiami vyšších 

futbalových orgánov. 

 

Článok 2 - Poslanie DK 

 1. DK ako prvostupňový orgán zabezpečenia spravodlivosti ObFZ prerokováva a rieši disciplinárne 

previnenia fyzických a právnických osôb v rámci ich činnosti vo futbalovom hnutí v rámci ObFZ, v zmysle DP 

SFZ. 

 

Článok 3 - Základné úlohy DK 

 1. DK prerokováva a rieši previnenia jednotlivcov a kolektívov na základe zápisov o stretnutí, správ 

delegátov zväzu, písomných dokumentov orgánov ObFZ, písomných dokumentov futbalových oddielov a 

klubov, vlastných zistení, atď. 

 2. Navrhuje zmeny ustanovení predpisov ObFZ a rozpisu súťaží ObFZ, súvisiacich s činnosťou DK, na 

základe vlastných analýz a získaných podnetov. 

 3. Pri svojej činnosti spolupracuje so zástupcami ostatných orgánov ObFZ a so sekretárom ObFZ. 

 4. Za riadne plnenie úloh DK zodpovedá predseda DK. 

 

Článok 4 - Zloženie DK 

 1. DK je zložená z predsedu, podpredsedu, referentov jednotlivých súťaží, zapisovateľa, technika ISSF, 

v počte maximálne 7 členov. 

 2. Predsedu DK volí a odvoláva Konferencia ObFZ (ďalej len „konferencia“), ostatných členov s 

prihliadnutím na návrh predsedu DK volí a odvoláva Výkonný výbor ObFZ (ďalej len „VV“). 

 3. Pri voľbe členov DK sa zohľadňuje odborný princíp a ich bezúhonnosť, pričom členom DK nemôže 

byť volený funkcionár ObFZ, pracovník aparátu ObFZ a aktívny rozhodca zaradený v príslušnej sezóne na 

nominačnú listinu rozhodcov súťaží ObFZ. 

 

Článok 5 - Práva a povinnosti predsedu a členov DK 

 1. Predseda DK: 

 - riadi zasadnutie DK, pričom počas jeho neprítomnosti zasadnutie riadi jej podpredseda, resp. iný jej 

poverený člen 

 - zodpovedá za organizáciu prípravy zasadnutí DK 

 - zodpovedá za organizáciu a priebeh zasadnutí DK 

 - zodpovedá za vyhotovenie zápisu zo zasadnutí DK, ktorý je podkladom do úradnej správy ObFZ 

 - zúčastňuje sa zasadnutí VV a konferencie, bez práva hlasovať 

 - na zasadnutiach VV predkladá informáciu o činnosti DK od predchádzajúceho zasadnutia VV 

 - za každý polrok predkladá VV-u písomnú správu o činnosti DK. 

 2. Členovia DK: 

 - zúčastňujú sa zasadnutí DK 

 - oboznamujú sa s obsahom predkladaných dokumentov tak, aby k nim mohli zaujímať kvalifikované 

stanoviská a predkladať svoje návrhy a prípadné pripomienky 

 - dodržujú pri výkone svojej funkcie zásadu odbornosti, objektívnosti, nestrannosti, nezávislosti a 

mlčanlivosti. 

 

Článok 6 - Rokovanie DK 

 1. DK zasadá v priebehu súťažného ročníka pravidelne 1x týždenne, zvyčajne v stredu. 

 2. Mimo súťažného obdobia DK zasadá podľa potreby, na základe rozhodnutia predsedu DK. 



 

Článok 7 - Uznášaniaschopnosť DK a prijímanie rozhodnutí DK 

 1. V priebehu súťažného ročníka je DK uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná 

väčšina členov. 

 2. DK prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov, v prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu DK (v prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí rozhoduje hlas jeho zástupcu, ktorý riadi 

zasadnutie).    

 3. Mimo súťažného obdobia v opodstatnených prípadoch (najmä vzhľadom na hospodárnosť a 

efektívnosť čerpania nákladov na cestovné náhrady členov DK a problematiku prerokovávaných prípadov), 

prijme rozhodnutia sám predseda DK, prípadne zabezpečí výsledok rozhodnutia s využitím elektronickej 

komunikácie hlasovaním (vybavenie prípadu bez zvolania zasadnutia). 

 4. Rozhodnutia DK z jej jednotlivých zasadnutí sa zaznamenávajú do zápisu zo zasadnutí, ktorý 

schvaľuje predseda DK.  

 5. Rozhodnutia DK z každého zasadnutia sa zverejňujú úradných správach ObFZ, v Správach DK. 

 

Článok 8 - Záverečné ustanovenia 

 1. Tento štatút spracoval predseda DK dňa 2.11.2015 a DK ho prerokovala na svojom zasadnutí dňa 

3.11.2015. 

 2. Tento štatút prerokoval a schválil VV na svojom zasadnutí dňa 11.1.2016 s platnosťou od 1.1.2016, 

odkedy nadobudol účinnosť. 

 3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa zrušuje štatút, ktorý bol platný pred jeho účinnosťou. 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Čan   Ing. Ján Šimko   Ján Mano 

(predseda ObFZ Michalovce)  (predseda DK)   (sekretár ObFZ Michalovce) 


