
 

Š T A T Ú T 

Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Michalovce 

 

Článok 1 - Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek 

 Na účely tohto Štatútu odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Michalovce sa pod nasledovnými 

pojmami a skratkami rozumie: 

 ObFZ – Oblastný futbalový zväz Michalovce 

 štatút – Štatút odvolacej komisie ObFZ 

 OK – Odvolacia komisia ObFZ 

 stanovy – Stanovy ObFZ v platnom znení 

 konferencia – Konferencia ObFZ 

 VV – Výkonný výbor ObFZ 

 komisie – pomocné a odborné komisie ObFZ v zmysle stanov, ktoré plnia úlohu pomocných a poradných orgánov VV 

 a sú oprávnené rozhodovať vo veciach vymedzených v štatútoch a iných predpisoch ObFZ 

 SPF – Súťažný poriadok futbalu v platnom znení, 

 doručenie – zaslanie dokumentu alebo správy adresátovi poštou alebo e-mailom na adresu (poštovú alebo e-mailovú) 

 oznámenú členom OK alebo inou osobou na účely komunikácie v rámci činnosti OK 

 oznámenie – ústne oznámenie informácie adresátovi (osobne alebo telefonicky) alebo zaslanie informácie adresátovi 

 poštou alebo e-mailom na adresu (poštovú alebo e-mailovú) oznámenú na účely komunikácie v rámci činnosti OK 

 alebo uverejnenie informácie v úradnej správe ObFZ, na internetovej stránke ObFZ alebo iným obvyklým spôsobom 

 vec – konkrétna úloha patriaca do pôsobnosti OK vymedzená zadaním a cieľom úlohy, spôsobom a termínom splnenia. 

 

Článok 2 - Úvodné ustanovenia 

1. Štatút upravuje najmä poslanie a základné úlohy, zloženie, zvolávanie a spôsob rokovania, prijímanie záverov a 

 riadenie dokumentácie OK. 

2. Tento štatút bol vypracovaný v súlade so stanovami. 

3. OK je orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ s odvolacou a prieskumnou právomocou. Je integrálnou súčasťou 

 vnútornej organizačnej štruktúry ObFZ. Za žiadnych okolností nesmie byť ovládaná inými subjektmi, ako napr. 

 štátnymi orgánmi alebo orgánmi futbalových súťaží a futbalových klubov. 

4. OK sa vo svojej činnosti riadi vopred vypracovaným plánom. Využíva však aj operatívne prvky riadenia svojej činnosti. 

5. Činnosť OK vychádza z vlastnej poznávacej iniciatívy a kontrolnej činnosti, z podnetov orgánov ObFZ a iných 

 subjektov zúčastnených na činnosti ObFZ. 

6. OK spolupracuje s ostatnými komisiami. 

7. OK je povinná riadiť sa vo svojej činnosti stanovami, týmto štatútom a ostatnými predpismi a inými normatívnymi 

 aktami vydávanými orgánmi ObFZ, SFZ, UEFA a FIFA. 

 

Článok 3 - Poslanie a zodpovednosť OK 

1. ObFZ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov ObFZ, medzi ktoré patrí aj OK.  

2. OK rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov ObFZ vydaných v prvom stupni, proti 

 ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je stanovené inak. 

3. Predseda a OK sa za výkon svojej činnosti zodpovedajú konferencii, ostatní jej členovia VV-u. 

 

Článok 4 - Zloženie OK, voľba predsedu a ostatných jej členov 

1. OK je zložená z predsedu a 2 členov. 

2. Predsedu OK volí a odvoláva konferencia, členov OK volí a odvoláva VV.  

3. Funkčné obdobie predsedu a členov OK je 4 roky.  

 

Článok 5 - Práva a povinností predsedu a členov OK 

1. Predseda OK najmä: 

      a) riadi jej rokovania 

      b)  zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu jej rokovaní 

      c) zodpovedá za vyhotovenie zápisu z jej rokovaní  

      d) predkladá VV-u písomnú správu o činnosti OK za každý polrok  

      e)   po zániku funkcie je povinný odovzdať novému predsedovi OK všetky dôležité informácie o úlohách a činnosti 

 OK za predchádzajúce obdobie, ako aj všetky podklady potrebné pre ďalšiu činnosť komisie. 

2.   Členovia OK najmä: 

      a)  majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom predkladaných materiálov na zasadnutia OK tak, aby na nich 

 mohli k nim zaujať kvalifikované stanovisko 

      b)  majú právo ku všetkým veciam prerokovávaným na zasadnutiach OK predkladať svoje návrhy a pripomienky 

      c)  sú povinní dodržiavať stanovy, tento štatút, ostatné predpisy a iné normatívne akty vydávané orgánmi ObFZ, SFZ, 

 UEFA, FIFA; rešpektovať zásady čestnosti a športového správania, ako ak princípy športovej etiky a etického 

 kódexu futbalu 

      d)  dodržujú pri výkone svojej činnosti zásadu odbornosti, mlčanlivosti, objektívnosti a nezávislosti 



 

      e) sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí OK 

      f)  vykonávajú svoju funkciu nezištne, v prospech futbalu 

      g) dbajú na záujmy futbalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti 

      h) zvyšujú svojim vystupovaním spoločenský kredit futbalu. 

3.   Každý člen OK oznámi svojmu predsedovi e-mailovú adresu, ktorú bude využívať pre účely činnosti v OK. Všetky                     

      písomnosti a ich prílohy odoslané s primeraným časovým predstihom na túto e-mailovú adresu sa považujú za riadne         

      a včas doručené/zaslané. Ak pre to neexistuje osobitný dôvod, dokumenty v písomnej/tlačenej podobe sa nedoručujú. 

4.   Členovia komisie vykonávajú svoju funkciu v OK ako čestnú, bez nároku na odmenu. 

 

Článok 6 - Rokovací poriadok OK 

1. Predmetom rokovaní OK je predovšetkým riešenie vecí vyplývajúcich z pôsobnosti OK, kontrola plnenia a vybavenia 

 vecí a uznesení, ako aj ďalšie, operatívne zaradené body. 

2. Za prípravu a priebeh zasadnutia OK po organizačnej a obsahovej stránke zodpovedá jej predseda. 

3. Organizačnú stránku rokovania OK na základe požiadaviek predsedu zabezpečuje sekretár OK. 

4. Obsahovú stránku rokovania OK zabezpečuje najmä jej predseda a na základe predsedom pridelených úloh aj ďalší jej 

 členovia. 

5. Rokovania zasadnutí OK vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne iný člen OK ním poverený. 

6. Zasadnutia OK sú zásadne neverejné. 

7. Účasť na rokovaniach zasadnutí OK a členstvo v nej je nezastupiteľné. 

8. Neúčasť na rokovaní zasadnutia OK je člen povinný oznámiť predsedovi alebo sekretárovi OK hneď ako zistí dôvody, 

 pre ktoré sa zasadnutia nebude môcť zúčastniť. 

9. Členovia OK zúčastnení na jej rokovaní potvrdzujú svoju prítomnosť na ňom podpisom do zápisu z rokovania. 

10. Na rokovanie zasadnutia OK môžu byť podľa povahy veci prizvaní funkcionári, tréneri, hráči, prípadne iné osoby, 

 ktorých účasť je na splnenie účelu zasadnutia potrebná. Všetci svoju prítomnosť na zasadnutí potvrdzujú podpisom do 

 prezenčnej listiny. Osoby prizvané na rokovanie nemajú právo hlasovať. 

11. Orgány ObFZ a ich funkcionári na požiadanie predsedu OK poskytnú údaje, prípadne vysvetlenia, zapožičajú kópie 

 dokumentov alebo iné materiály, potrebné k riadnemu plneniu úloh OK. 

 

Článok 7 - Pôsobnosť a rozhodovacia právomoc OK 

1. OK na návrh člena ObFZ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a 

 rozhoduje o: 

      a)  odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a iných komisií 

      b)  podnetoch na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov na úrovni ObFZ 

      c)  iných veciach, pokiaľ to určujú stanovy alebo iný predpis ObFZ. 

2. Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa 

 napáda. Predseda tohto orgánu je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky 

 náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) postúpiť toto odvolanie alebo podnet na OK, ak orgán, ktorý napadnuté 

 rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám 

 nevyhovie. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom 

 rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepostupuje vec na OK, o čom navrhovateľa bezodkladne 

 upovedomí. 

3. Odvolanie, alebo podnet podľa ods. 2 navrhovateľ podáva predsedovi orgánu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, 

 alebo ktorého postup sa napáda. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne 

 doručenému odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez zbytočného odkladu, spravidla 

 prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF), na rozhodnutie na OK a súčasne o tom upovedomí 

 navrhovateľa. 

4. Odvolacie konanie začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého 

 rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je OK povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec 

 neznesie odklad najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého 

 rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 2 sám. 

5. Preskúmavacie konanie začína podaním podnetu subjektom s právnym záujmom na veci, ktorým požiada o 

 preskúmanie konania, postupu alebo rozhodnutia orgánu ObFZ alebo člena ObFZ. Výsledkom preskúmavacieho 

 konania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu ObFZ alebo člena, 

 alebo na zmenu predpisov. 

6. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku, ak 

 konanie nie je od poplatku oslobodené. 

7. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov: 

      a)  konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci, alebo ak sa na základe 

 zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie ako neúčelné 

      b) zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v 

 súlade so stanovami alebo inými predpismi ObFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo odporuje právnemu poriadku SR 

 alebo EÚ  

      c) zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie bolo preskúmavané  



 

      d) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi ObFZ, 

 SFZ, UEFA, FIFA, ako aj s platným právnym poriadkom SR a EÚ. 

8. Konanie pred OK a jej rozhodnutie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o 

 nároku na náhradu škody alebo inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom 

 nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu OK. 

 

Článok 8 - Prijímanie záverov OK 

1. OK je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov. 

2. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov OK, pokiaľ nie je v tomto štatúte alebo 

 iných predpisoch ObFZ ustanovené inak. 

3. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu OK. 

4. O forme hlasovania (tajne, verejne, elektronicky) v každom konkrétnom prípade rozhoduje predseda OK, ak iný 

 predpis SFZ nestanovuje záväznú formu hlasovania. 

5. Rozhodnutie OK sa dotknutým účastníkom oznamuje jedným z týchto spôsobov: ústne, písomne, uverejnením  v 

 úradnej správe ObFZ. Ústne oznámenie rozhodnutia sa zaznamená do zápisu z rokovania. 

 

Článok 9 - Spoločné ustanovenia 

1. Ustanovenia tohto štatútu alebo ich častí, ktoré sa dostanú do zásadného rozporu so stanovami, sú neplatné. 

2. Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu VV. 

3. Návrh na zmenu štatútu predkladá na VV predseda OK, člen VV na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe 

 podnetu člena inej komisie. 

4. Pri každej zmene štatútu sa spracuje aj nové úplné znenie štatútu, ktoré bude schválené spolu so zmenou štatútu a 

 následne budú zmeny a úplné znenie štatútu zverejnené na internetovej stránke ObFZ. 

5. Schválené úplné znenie štatútu bude podpísané predsedom ObFZ, predsedom OK a sekretárom ObFZ. 

6. Tlačové a gramatické chyby sa v štatúte odstraňujú bezodkladne uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave na 

 internetovej stránke ObFZ a opravou úplného znenia štatútu. 

 

Článok 10 - Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút spracoval predseda OK dňa 2.11.2015 a OK 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   Bc. Miroslav Čaga  Ján Mano 

(predseda ObFZ Michalovce)  (predseda OK)   (sekretár ObFZ Michalovce) 

 


