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Štatút komisie SFZ pre riadenie II. ligy 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „VV SFZ“) podľa článku 
7 ods. 3 písm. b) a článku 51 ods. 2 písm. a) Stanov SFZ schvaľuje tento štatút 
komisie SFZ pre riadenie II. ligy (ďalej len „štatút“): 
 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
Tento štatút, na základe dohody medzi Slovenským futbalovým zväzom a 
Asociáciou klubov II. futbalovej ligy (ďalej len „AK II. FL“), upravuje poslanie, 
základné úlohy, zloženie, zvolávanie, vedenie a priebeh rokovaní a prijímanie 
záverov komisie SFZ pre riadenie II. ligy (ďalej len “Komisia”). 
 
 

Článok 2 
Pôsobnosť komisie 

 
(1) Komisia je zriadená v zmysle článku 65 Stanov SFZ za účelom riadenia 

druhej najvyššej súťaže mužov na území Slovenskej republiky (ďalej len „II. 
liga“). 

(2) Komisia je vytvorená v súlade s článkom 65 ods. 1 Stanov SFZ a svoju činnosť 
vykonáva podľa štatútu. 

(3) Komisia zodpovedá za riadenie II. ligy a rozhoduje o otázkach na úseku 
riadenia a koordinovania II. ligy po stránke športovo-technickej, pričom 
plnenie úloh vyplývajúcich z jej rozhodnutí zabezpečuje oddelenie riadenia 
súťaží SFZ (ďalej len „ORS“). 

(4) Komisia vykonáva svoju činnosť v súlade s poslaním a cieľmi SFZ. Komisia 
je povinná riadiť sa vo svojej činnosti stanovami SFZ, týmto štatútom a 
ostatnými predpismi a inými normatívnymi aktami vydávanými orgánmi SFZ, 
UEFA a FIFA. 

(5) Na činnosť Komisie sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia Konferencie 
SFZ, VV SFZ, prezidenta SFZ a ďalších orgánov SFZ. 

 
 

Článok 3 
Úlohy komisie 

 
Medzi základné úlohy komisie patrí najmä:  

a) zostavovanie termínových listín pre II. ligu,  
b) potvrdzovanie konečných tabuliek II. ligy, 
c) kontrola vedenia potrebných štatistík II. ligy, 
d) schvaľovanie výsledkov stretnutí v II. lige, 
e) v spolupráci s Komisiou pre štadióny a ihriská SFZ zabezpečovanie 

pasportizácie športových objektov klubov patriacich do pôsobnosti Komisie, 
f) navrhovanie zmien, úprav a doplnkov športovo-technických predpisov,  
g) dodržiavanie licenčného systému II. ligy. 
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Článok 4 
Zloženie komisie 

 
  (1) Komisia je zložená z predsedu a siedmich členov Komisie  
(2) Predsedu Komisie ustanovuje VV SFZ v súlade s čl. 65 ods. 2 Stanov SFZ na 

návrh prezidenta SFZ, člena VV SFZ, generálneho sekretára SFZ. 
(3) Siedmich členov komisie ustanovuje VV SFZ v súlade s čl. 65 ods. 2 Stanov 

SFZ na návrh AK II. FL. 
(4) Pri ustanovení siedmich členov komisie podľa odseku 3 je rozhodujúce, aby 

návrh bol schválený výkonným orgánom AK II. FL. Zmena člena Komisie je 
možná len na základe návrhu AK II. FL a ustanovením VV SFZ. 

(5) V Komisii nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému 
klubu. 

 
 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti predsedu a členov komisie 

 
(1) Predseda komisie najmä  

a. zvoláva rokovania Komisie  
b. riadi rokovania Komisie, v jeho neprítomnosti riadi rokovanie ním    

poverený člen Komisie, 
c. zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu rokovania Komisie,  
d. zodpovedá za vyhotovenie zápisu z rokovania Komisie v súlade s § 21 ods. 

2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, 
e. predkladá VV SFZ za komisiu min. jedenkrát ročne písomnú správu o 

činnosti komisie. 
 
 

(2) Členovia komisie najmä  
a. majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom predkladaných 

materiálov tak, aby na rokovaní komisie mohli zaujať kvalifikované 
stanovisko, 

b. majú právo ku všetkým veciam prerokovávaným v Komisii predkladať 
svoje návrhy a pripomienky, 

c. sú povinní dodržiavať stanovy SFZ, predpisy SFZ a rešpektovať zásady 
čestnosti, športového správania a princípy športovej etiky a etického kódexu 
futbalu, 

d. sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí Komisie,  
e. dbajú na záujmy futbalu na Slovensku, hlavne v oblasti jeho rozvoja a 

zaisťovania jeho vážnosti. 
 
 
 
 

Článok 6 
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Rokovanie komisie a prijatie rozhodnutia komisie 
 
(1) Rokovanie (zasadnutie) Komisie je neverejné. 
(2) Účasť na rokovaní Komisie a členstvo v nej je nezastupiteľné. Neúčasť na   
 

zasadnutí Komisie je člen povinný oznámiť predsedovi Komisie hneď ako 
zistí dôvody, pre ktoré sa zasadnutia komisie nebude môcť zúčastniť. 

(3) Členovia komisie zúčastnení na zasadnutí potvrdzujú svoju prítomnosť na 
rokovaní podpisom prezenčnej listiny v súlade s § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 
440/2015 Z. z. o športe. 

(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní aspoň 5 členov      
Komisie. 

 

(5) Rozhodnutia komisie sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov Komisie. 

(6) Zasadnutia Komisie sa môže na základe prizvania zúčastniť aj iná osoba.  
(7) Rozhodnutie komisie sa dotknutým účastníkom oznamuje spôsobom 

primeraným druhu a závažnosti prijatého rozhodnutia. Rozhodnutie je možné 
oznámiť ústne, písomne, uverejnením v Úradnej správe SFZ, alebo na 
internetovej stránke SFZ, ak iný predpis SFZ nestanovuje záväznú formu 
oznámenia. Ústne oznámenie rozhodnutia sa zaznamená do zápisu z 
rokovania. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 

Tento štatút bol schválený VV SFZ dňa 13.4.2021 a je účinný dňom jeho 
schválenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


