Oblastný futbalový zväz Michalovce, športovo-technická komisia, P.O. Hviezdoslava 140/7, 071 01
Michalovce
Štatút Športovo-technickej komisie Oblastného futbalového zväzu Michalovce
Článok 1 - Výklad pojmov a vysvetlenia skratiek
Na účely tohto Štatútu Športovo-technickej komisie 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
ŠTK – športovo-technická komisia ObFZ
členovia ŠTK – predseda, podpredseda a ostatní členovia
vec – konkrétna úloha patriaca do pôsobnosti ŠTK vymedzená zadaním a cieľom úlohy, spôsobom a termínom
splnenia
Článok 2 - Úvodné ustanovenia
1. Tento štatút upravuje najmä poslanie a základné úlohy ŠTK, jej zloženie, jej zvolávanie, spôsob jej
rokovaní, prijímaní záverov a evidencie dokumentácie.
2. ŠTK plní úlohy na úseku riadenia súťaží ObFZ po stránke športovo-technickej na základe.
3. Vo svojej činnosti sa riadi najmä stanovami, organizačným poriadkom, týmto štatútom, ako aj
ostatnými internými normami ObFZ, VsFZ, SFZ, UEFA, FIFA.
4. Na jej činnosť sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia konferencie, predsedu ObFZ, VV a ďalších
orgánov ObFZ.
Článok 3 - Poslanie a zodpovednosť ŠTK
1. ObFZ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov ObFZ, medzi ktoré patrí aj ŠTK.
2. ŠTK riadi po športovo-technickej stránke všetky súťaže organizované ObFZ.
3. Za výkon svojej činnosti zodpovedá VV-u.
4. O svojej činnosti predkladá VV-u písomnú správu za každý polrok.
a) písomnú správu predkladá jej predseda vždy k 31.12. a k 30.6.
b) písomná správa obsahuje konkrétny popis svojich vykonaných činností
c) za riadne a v stanovenom termíne splnenie tejto úlohy zodpovedá jej predseda.
Článok 4 - Pôsobnosti a základné úlohy ŠTK
1. Do pôsobnosti ŠTK patria všetky súťaže ObFZ v kategóriách mužov, dorastencov, žiakov,
organizované v rámci ObFZ.
2. Medzi základné úlohy ŠTK patrí najmä:
a) zostavovanie termínových listín súťaží ObFZ v kategóriách mužov, dorastencov, žiakov
b) kontrola zápisov zo všetkých stretnutí jednotlivých kôl súťaží ObFZ v kategóriách mužov,
dorastencov, žiakov
c) evidencia potrebných štatistík
d) rozhodovanie o námietkach v zmysle Súťažného poriadku futbalu, Rozpisu súťaže ObFZ
a iných predpisov a noriem potrebných na riadenie súťaží
e) schvaľovanie výsledkov stretnutí súťaží ObFZ v kategóriách mužov, dorastencov, žiakov
f) schvaľovanie konečných tabuliek súťaží ObFZ v kategóriách mužov, dorastencov, žiakov.
Článok 5 - Zloženie ŠTK
1. ŠTK je zložená z predsedu, podpredsedu a ďalších členov.
2. O celkovom počte jej členov a jej zložení, v súlade so schváleným princípom pre zloženie komisií
ObFZ rozhoduje VV po vyjadrení predsedu ŠTK, ak stanovy alebo organizačný poriadok neustanovuje inak.
3. Pri voľbe jej predsedu a jej členov sa primárne zohľadňuje odborný princíp.
4. V záujme podpory súčinnosti ŠTK a autority jej predsedu sa pri voľbe jej členov zohľadňujú návrhy
na jej členov podané jej predsedom.
Článok 6 - Voľba a odvolanie predsedu a člena ŠTK
1. Jej predsedu a jej členov volí a odvoláva VV.

2. Jej podpredsedu volia jej členovia z jej členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov.
Obdobným spôsobom rozhodujú jej členovia aj o odvolaní jej podpredsedu. Rozhodnutie o (ne)obsadení funkcie
jej podpredsedu komisie je vo výlučnej kompetencie ŠTK.
3. Jej predseda a jej členovia musia spĺňať odborné predpoklady pre prácu v nej s podmienkou
bezúhonnosti.
4. Za bezúhonnosť sa nepovažuje ten, kto bol v posledných 4 rokoch odsúdený za úmyselný trestný čin.
5. Ak dôjde k strate bezúhonnosti počas funkčného obdobia členstva v ŠTK dotknutý člen je povinný
túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predsedovi komisie.
Článok 7
Práva a povinnosti predsedu a členov ŠTK
1. Predseda ŠTK najmä:
a) riadi jej zasadnutia
b) zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu jej zasadnutí
c) za každý polrok predkladá VV-u písomnú správu o činnosti ŠTK
d) po zániku svojej funkcie je povinný odovzdať novému predsedovi ŠTK všetky dôležité
informácie o úlohách a činnosti ŠTK za predchádzajúce obdobie, ako aj všetky podklady potrebné pre ďalšiu jej
činnosť.
2. Členovia ŠTK najmä:
a) majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom materiálov predkladaných na jej
zasadnutia, a to tak, aby k ním na týchto zasadnutiach mohli zaujať kvalifikované stanovisko
b) majú právo ku všetkým veciam prerokovaným v ŠTK predkladať svoje návrhy
a pripomienky
c) sú povinní dodržiavať stanovy, normy a rešpektovať zásady čestnosti, športového správania
a 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 ŠTK
f) vykonávajú svoju funkciu nezištne v prospech futbalu
g) dbajú na záujmy futbalu v rámci ObFZ, jeho rozvoja a posilňovania jeho vážnosti
h) zvyšujú svojím vystupovaním spoločenský kredit futbalu.
Článok 8 - Funkčné obdobie ŠTK
1. Funkčné obdobie jej predsedu a jej členov je štvorročné a začína plynúť odo dňa ich riadneho
zvolenia na zasadnutí VV. Po jeho uplynutí môžu byť poverení predseda a členovia komisie zabezpečením
plnenia úloh ŠTK do zvolenia jej nového predsedu a jej nových členov.
2. Člen ŠTK (vrátane predsedu a podpredsedu) sa môže vzdať svojej funkcie v nej aj pred skončením
štvorročného funkčného obdobia písomným oznámením doručeným na zasadnutie VV.
3. V prípade uvoľnenia funkcie predsedu ŠTK pred skončením funkčného obdobia, VV na zostávajúce
obdobie zvolí jej nového predsedu komisie. Do jeho zvolenia vykonáva jej úlohy jej podpredseda, prípadne iný
jej člen poverený VV-om.
4. V prípade uvoľnenia miesta člena ŠTK môže jej nového (doplneného) člena kooptovať VV na návrh
predsedu ŠTK.
5. Funkčné obdobie člena ŠTK, ako aj funkčné obdobie jej nového (náhradného) člena, končí
s uplynutím funkčného obdobia jej predsedu.
Článok 9 - Konflikt záujmov
1. Predsedom ŠTK nesmie byť člen VV, predseda alebo člen kontrolného orgánu ObFZ.
2. Výkon funkcie v ŠTK je nezlučiteľný s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia
futbalu.
3. Súčasné členstvo člena ŠTK vo viacerých komisiách ObFZ je neprípustné.
Článok 10 - Zvolávanie zasadnutí ŠTK
1. ŠTK zasadá v priebehu súťaží ObFZ pravidelne jeden krát týždenne, v nesúťažnom období podľa
potreby. O potrebnosti jej zvolania rozhoduje jej predseda.
2. Zasadnutia sa konajú pravidelne v priestoroch ObFZ. V prípade potreby (pasportizácia štadiónov
a ihrísk, a pod.) sa môže uskutočniť výjazdové rokovanie na inom vopred zabezpečenom mieste.

Článok 11 - Rokovací poriadok ŠTK
1. Predmetom zasadnutí ŠTK je predovšetkým riešenia vecí vyplývajúcich z jej pôsobnosti, kontrola
plnenia a vybavenia vecí a uznesení, ako aj ďalšie operatívne zaradené body.
2. Za prípravu a priebeh zasadnutia po organizačnej a obsahovej stránke zodpovedá jej predseda.
3. Zasadnutia vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne iný jej člen poverený jej
predsedom.
4. Zasadnutia sú neverejné.
Článok 12 - Prijímanie záverov ŠTK
1. Právoplatné rozhodnutia ŠTK, vydané v rámci jej právomoci a kompetencií, sú pre všetkých jej
členov, ako i pre všetkých členov ObFZ záväzné.
2. ŠTK je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov.
3. Rozhodnutia ŠTK sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, pokiaľ nie je v
organizačnom poriadku, v tomto štatúte alebo iných predpisoch, ustanovené inak.
4. Pri rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa dotýkajú klubových záujmov niektorého člena ŠTK, jej
dotknutý člen nehlasuje, právo vyjadriť názor mu ostáva nedotknuté. V sporných prípadoch, ak to namietajú
aspoň traja členovia ŠTK, rozhodne jej predseda o tom, či je dotknutý jej člen vyradený z hlasovania. Ak je
dotknutým členom jej predseda, o jeho vyradení z hlasovania rozhodne jej podpredseda.
5. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas jej predsedu.
Článok 13 - Dokumentácia ŠTK
1. Za riadne vyhotovenie a doručenie dokumentácie ŠTK určeným subjektom je zodpovedný jej
predseda.
2. Za prehľadnú evidenciu a archiváciu dokumentov je zodpovedný jej podpredseda.
3. ŠTK pri svojej činnosti využíva najmä nasledovné typy dokumentov:
a) pozvánka na jej zasadnutie
b) zápis z jej zasadnutia, v ktorom sa zaznamenávajú podstatné informácie o zasadnutí (termín,
účastníci, prerokovávané veci a ich výsledky, a pod.)
c) vybavenie jej vecí, ich riešenie
d) správa o jej činnosti
e) prílohy, akékoľvek dokumenty k nim pripojené.
4. Z každého zasadnutia ŠTK sa vyhotovuje zápis.
Článok 14 - Spoločné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto štatútu alebo jeho častí, ktoré sa dostanú do zásadného rozporu so stanovami alebo
organizačným poriadkom, sú neplatné.
2. Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu VV-om.
3. Návrh na zmenu štatútu predkladá na zasadnutie VV predseda ŠTK alebo člen VV, na základe
vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu člena ŠTK.
4. Pri každej zmene štatútu sa spracuje aj jeho nové úplné znenie, ktoré bude schválené spolu so
zmenou štatútu a následne budú zmena a úplné znenie štatútu zverejnené na internetovej stránke ObFZ.
5. Schválené úplné znenie štatútu bude podpísané predsedom ObFZ, predsedom ŠTK 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 15 - Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút spracoval predseda ŠTK dňa 2.11.2015 a ŠTK 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
(predseda ObFZ Michalovce)
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(predseda ŠTK)
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