
Oblastný futbalový zväz Michalovce, komisia rozhodcov, P.O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce 
 

 

Štatút Komisie rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Michalovce 

 

 

Článok 1 - Výklad pojmov a vysvetlenia skratiek 
 Na účely tohto Štatútu Komisie rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Michalovce (ďalej len 

„štatút“) sa pod nasledovnými pojmami a skratkami rozumie: 

 ObFZ – Oblastný futbalový zväz Michalovce 

 stanovy – Stanovy ObFZ v platnom znení 

 organizačný poriadok – Organizačný poriadok ObFZ v platnom znení 

 konferencia – Konferencia ObFZ 

 VV – Výkonný výbor ObFZ 

 KR – Komisia rozhodcov ObFZ 

 PF – Pravidlá futbalu. 

 

Článok 2 - Úvodné ustanovenia 

 1. Tento štatút upravuje najmä poslanie a základné úlohy KR, jej zloženie, zvolávanie jej zasadnutí a 

spôsob jej rokovaní, prijímanie jej záverov a evidenciu jej dokumentácie. 

 2. KR je integrálnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry ObFZ. Jej činnosť podlieha kontrole 

ObFZ. 

 3. KR organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov a delegátov pôsobiacich 

v stretnutiach súťaží ObFZ, pričom zabezpečuje, aby rozhodovanie v nich bolo v súlade s PF. Dbá o odborný 

rast rozhodcov a delegátov. Zabezpečuje a preveruje teoretickú pripravenosť rozhodcov a delegátov a fyzickú 

pripravenosť rozhodcov. 

 4. KR sa vo svojej činnosti riadi plánom akcií na príslušný súťažný ročník. Využíva však aj operatívne 

prvky riadenia svojej činnosti. 

 5. Činnosť KR vychádza z vlastnej poznávacej iniciatívy a kontrolnej činnosti, z podnetov orgánov 

ObFZ a iných subjektov zúčastnených na činnosti ObFZ. 

 6. KR spolupracuje najmä so sekretárom ObFZ, športovo-technickou komisiou ObFZ a disciplinárnou 

komisiou ObFZ. 

 7. Na činnosť KR sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia konferencie, VV a ďalších orgánov ObFZ. 

 

Článok 3 - Poslanie a zodpovednosť KR 

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

 2. KR sa za svoju činnosť zodpovedá VV-u. 

 3. O svojej činnosti predkladá VV-u písomnú správu za každý polrok: 

 a) jej predseda ju predkladá vždy za obdobie k 31.12. a k 30.6. 

 b) správa obsahuje konkrétny popis činností vykonaných KR 

 c) za riadne splnenie tejto úlohy zodpovedá predseda KR. 

 

Článok 4 - Pôsobnosť a základné úlohy KR 

 1. KR najmä: 

  a) obsadzuje stretnutia súťaží ObFZ rozhodcami a delegátmi 

  b) pravidelne vyhodnocuje odohrané stretnutia z pohľadu rozhodovania rozhodcami a na 

základe správ delegátov 

  c) vedie a spracováva evidencie a prijíma opatrenia na zvýšenie kvality a objektívnosti 

rozhodovania na základe správ delegátov 

  d) organizuje odborno-metodickú prípravu rozhodcov a delegátov a zabezpečuje fyzické 

previerky rozhodcov 

  e) dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti s výkonom funkcie 

rozhodcu a delegáta 

  f) zodpovedá za výklad PF v podmienkach ObFZ 

  g) spolupracuje na vytváraní materiálno-technických podmienok na činnosť rozhodcov 

a delegátov. 

 2. KR predkladá VV-u najmä: 

  a) návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov pre príslušný súťažný ročník 

  b) návrh na postup rozhodcov a delegátov do súťaží VsFZ 

  c) vyhodnotenie činnosti rozhodcov a delegátov za súťažný ročník. 



 3. Ďalšia činnosť KR je: 

  a) organizovanie seminárov rozhodcov a delegátov 

  b) organizovanie pracovných stretnutí s rozhodcami a delegátmi 

  c) organizovanie fyzických previerok rozhodcov 

  d) organizovanie školení rozhodcov (vstupné, licencia A) 

  e) organizovanie „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ 

  f) v každej sezóne príprava výberu ObFZ rozhodcov a delegátov a zabezpečenie jeho účasti na 

turnaji v halovom futbale v rámci VsFZ. 

 

Článok 5 - Zloženie KR 

 1. KR je špecializovaná skupina, ktorej členmi sú rozhodcovia a delegáti vyšších súťaží VsFZ a SFZ. 

Jej členovia nesmú mať priamy pracovný vzťah s nijakým FO-FK. 

 2. KR je zložená z predsedu, podpredsedu a členov. 

 3. V záujme podpory súčinnosti KR a autority jej predsedu sa pri voľbe jej členov zohľadňujú návrhy na 

členov podané jej predsedom. 

 4. Pri KR pracujú tieto úseky: 

  a) úsek rozhodcov 

  b) úsek delegátov 

  c) obsadzovací úsek 

  d) hodnotiaci úsek 

  e) školský úsek. 

 5. Zloženie členov KR schvaľuje VV. 

 

Článok 6 - Voľba a odvolanie predsedu a člena KR 

 1. Predseda a členovia KR musia spĺňať odborné predpoklady pre prácu v nej a podmienku 

bezúhonnosti. 

 2. Predsedu KR volí VV z radov skúsených futbalových rozhodcov alebo delegátov. 

 3. Členov KR na návrh jej predsedu volí a odvoláva VV. O návrhu na odvolanie predsedu KR 

rozhoduje VV. 

 4. Ten, kto navrhuje odvolanie predsedu alebo člena KR z funkcie, pred podaním návrhu, písomne 

upovedomí dotknutú osobu. 

 5. VV môže člena KR odvolať z funkcie aj dočasne. 

 

Článok 7 - Práva a povinnosti predsedu a členov KR 

 1. Predseda KR najmä: 

  a) riadi zasadnutia KR, v jeho neprítomnosti ich riadi podpredseda, prípadne poverený člen 

  b) zodpovedá za vyhotovenie zápisu zo zasadnutia  

  c) predkladá VV-u písomnú správu o činnosti KR za každý polrok 

  d) po zániku svojej funkcie je povinný odovzdať novému predsedovi KR všetky dôležité 

informácie o činnosti KR 

  e) má právo zúčastňovať sa na rokovaní konferencie a aktívoch v tej časti ich programu, 

v ktorej sú prerokovávané otázky súvisiace s odbornou činnosťou KR, ku ktorým sa môže vyjadrovať 

a predkladať návrhy a požiadavky KR. 

 2. Členovia KR najmä: 

 a) sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí KR 

 b) majú právo ku všetkým veciam prerokovávaným na zasadnutiach KR predkladať svoje 

návrhy a pripomienky 

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

  d) majú právo pri ich osobnej účasti na zasadnutí KR alebo pri inom plnení jej úloh mimo 

miesta svojho bydliska na úhradu cestovných náhrad podľa internej smernice ObFZ o cestovných náhradách pri 

pracovných cestách. 

 

Článok 8 - Funkčné obdobie KR 

 1. Funkčné obdobie predsedu a členov KR je štvorročné e začína plynúť odo dňa ich riadneho zvolenia 

na zasadnutí VV. 

 2. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu alebo člena KR aj opakovane, bez obmedzenia 

počtu funkčných období. 

 3. V prípade uvoľnenia funkcie predsedu KR pred skončením funkčného obdobia, VV na zostávajúce 

obdobie zvolí jej nového predsedu. Do zvolenia jej nového predsedu vykonáva úlohy jej predsedu jej 

podpredseda, prípadne iný jej poverený člen. 



 

Článok 9 - Zasadnutia KR 

 1. Zasadnutia KR sa uskutočňujú podľa potreby, v priebehu súťažného obdobia jeden krát týždenne. 

 2. KR zasadá a rokuje na základe schváleného plánu práce. 

 3. Zasadnutia KR riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti jej podpredseda alebo jej iný 

poverený člen. KR je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom 

platí, že každý člen KR má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas jej predsedu. 

 4. Predmetom zasadnutí KR sú najmä: 

  a) obsadzovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia súťaží ObFZ a zabezpečovanie ich zmien 

na základe doručených oznámení alebo požiadaviek 

  b) vyhodnocovanie zápisov o stretnutí od rozhodcov a správ od delegátov 

  c) vyhodnocovanie výkonov rozhodcov a delegátov v stretnutiach 

  d) pohovory s rozhodcami a delegátmi 

  e) sledovanie videozáznamov zo stretnutí 

  f) pozastavenie obsadzovania rozhodcom na základe hodnotenia, vzhliadnutého videozáznamu 

alebo správy D 

  g) pri pozvaní k riešeniu dôležitých problémov aj účasť na zasadnutiach DK, ŠTK. 

 5. Na zasadnutia KR môžu byť prizvané aj iné osoby, ktoré nie sú jej členmi, ale prítomnosť ktorých je 

na jej zasadnutí pri prerokovaní prípadu potrebná. 

 6. Zo zasadnutí KR sa vyhotovujú osobitné zápisy, v ktorých sú formou uznesení uvedené závery prijaté 

k jednotlivým bodom programu zasadnutia. 

 7. Zápis sa najneskôr do 24 h od zasadnutia KR doručuje e-mailom predsedovi KR k overeniu, následne 

sekretárovi ObFZ k zverejneniu do úradnej správy ObFZ, prípadne na vyžiadanie aj iným funkcionárom ObFZ 

(predsedovi ObFZ, členom VV ObFZ). 

  

Článok 10 - Opatrenia KR voči delegovaným osobám 

   1.  V prípade závažných nedostatkov vo výkone rozhodcov a delegátov, KR voči týmto vyvodzuje 

opatrenia nasledujúcimi formami: 

  a) predvolaním a pohovorom na zasadnutí KR 

  b) obmedzením obsadzovania na stretnutia 

  c) návrhom pre KR na udelenie poriadkovej pokuty 

  d) vyradením, resp. preradením z nominačných listín. 

 2. Obsadzovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia realizuje KR, alebo jej poverený člen. Všetky 

obsadenia zverejňuje na oficiálnej webovej stránke ObFZ a zmeny v nich v úradnej správe ObFZ. 

 

Článok 11 - Dokumentácia KR 

 1. Za riadne vyhotovenie a doručenie dokumentácie KR určeným subjektom je zodpovedný jej 

predseda. 

 2. KR pre svoju činnosť využíva najmä nasledovné typy dokumentov: 

  a) pozvánka 

  b) zápis zo zasadnutia 

  c) správa o činnosti 

  d) výsledky zo seminárov a školení 

  e) výsledky z fyzických previerok rozhodcov. 

 

Článok 11 - Semináre a fyzické previerky 

 1. KR pre zabezpečenie odborného rastu rozhodcov a delegátov organizuje semináre. Povinnú účasť na 

nich majú všetci rozhodcovia a delegáti uvedení na nominačných listinách ObFZ. 

 2. Obsahom seminárov sú najmä: 

  a) pravidlá futbalu a iné futbalové normy 

  b) rozpis súťaží ObFZ 

  c) analýza rozhodnutí rozhodcov v stretnutiach 

  d) odborné prednášky 

  e) ústne pohovory 

  f) odborné poznatky z tréningového procesu 

  g) materiály ObFZ, VsFZ, SFZ a pod. 

 3. Prednášky na seminároch sú zabezpečené odborníkmi na danú problematiku v súlade s 

akreditovaným licenčným systémom vzdelávania rozhodcov a delegátov. 

 4. Semináre sa organizujú dvakrát ročne (letný, zimný), a to prvýkrát pred štartom jesennej časti súťaží 

ObFZ a druhýkrát pred štartom jarnej časti súťaží ObFZ. 



 5. V rámci zimného seminára všetci zúčastnení vykonávajú písomný test z PF a iných futbalových 

noriem, ktorých úspešné absolvovanie je podmienkou ďalšieho pôsobenia v súťažiach ObFZ. 

 6. Fyzické previerky sa organizujú len pre rozhodcov vždy po skončení jedného súťažného ročníka, 

pričom ich úspešné absolvovanie je podmienkou ďalšieho pôsobenia v súťažiach ObFZ. 

 

Článok 11 - Projekty KR 

 1. KR v rámci projektu „Talent“ vyhľadáva a sleduje rozhodcov, u ktorých sú predpoklady z hľadiska 

veku, ako aj z hľadiska výkonnosti, v bližšej budúcnosti dosiahnuť vyššiu úroveň rozhodovania. 

 2. Projekt „Škola mladých rozhodcov“ je projekt v rámci konvencie rozhodovania SFZ, ktorého cieľom je 

zefektívniť a urýchliť presadenie sa mladých, začínajúcich rozhodcov vo veku do 25 rokov, do praxe, vyhľadávať 

talenty, ktoré sa môžu uplatniť aj vo vyšších súťažiach, a takto motivovať aj prípadných ďalších záujemcov z radov 

mladých futbalistov a študujúcej mládeže. 

 

Článok 12 - Vekové hranice rozhodcov a delegátov 

 1. Na nominačnú listinu rozhodcov súťaží ObFZ môže byť zaradený rozhodca, ktorý dovŕšil vek 16 

rokov. Ten je využívaný pre rozhodovanie stretnutí mládežníckych súťaží ObFZ. Po dovŕšení veku 18 rokov 

môže rozhodca rozhodovať aj stretnutia súťaží mužov ObFZ. 

 2. Odporúčaná veková hranica ukončenia činnosti rozhodcov na úrovni ObFZ je: 

  a) VI. liga mužov:   60 rokov 

  b) VII. a VIII. liga mužov:  65 rokov 

  c) ostatné súťaže:   65 rokov. 

 3. Odporúčaná veková hranica ukončenia činnosti delegátov na úrovni ObFZ je 70 rokov. 

 

Článok 13 - Spoločné ustanovenia 

 1. Tento štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu VV. 

 2. Návrh na zmenu štatútu na zasadnutie VV predkladá predseda KR. 

 3. Schválené úplné znenie štatútu bude podpísané predsedom ObFZ, predsedom KR a sekretárom 

ObFZ. 

 

Článok 14 - Záverečné ustanovenia 

 1. Tento štatút spracoval predseda KR dňa 3.11.2015 a KR ho prerokovala na svojom zasadnutí dňa 

4.11.2015. 

 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   Ján Špivák   Ján Mano 

(predseda ObFZ Michalovce)  (predseda KR)   (sekretár ObFZ Michalovce) 

 


