
 

Štatút komisie rozhodcov 
 

Východoslovenského futbalového zväzu 



 

1. ČASŤ 
 

r 

Úvodné ustanovenia 

 
v 

Článok 1  
Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek 

 

Na účely tohto štatútu sa pod nasledovnými pojmami a skratkami rozumie: 
 
a) VsFZ - Východoslovenský futbalový zväz, 
 
b) KR/komisia - komisia rozhodcov VsFZ, 
 
c) komisie - pomocné a odborné komisie VsFZ v zmysle čl. 63 a čl. 64 Stanov VsFZ, ktoré plnia 

úlohu pomocných a poradných orgánov VV a sú oprávnené rozhodovať vo veciach vymedzených v 

štatútoch a iných predpisov VsFZ, 

d) konferencia - konferencia VsFZ, 
 
e) VV - výkonný výbor VsFZ 
 
f) SP - súťažný poriadok futbalu v platnom znení 
 
g) štatút - štatút komisie rozhodcov VsFZ, 
 
h) stanovy - stanovy VsFZ zo dňa 12.januára 2013 v platnom znení,  
i) rozhodca ~ futbalový rozhodca, náhradný rozhodca, asistent rozhodcu, rozhodkyňa a asistentka 

rozhodkyne, 
 
j) P R - pozorovateľ rozhodcov, 
 
k) 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 komisie alebo uverejnenie informácie v úradnej správe VsFZ, na 

internetovej stránke VsFZ alebo iným obvyklým spôsobom, 
 
1) doručenie - zaslanie dokumentu alebo správy adresátovi poštou alebo e-mailom na adresu (poštovú 

alebo e-mailovú) oznámenú členom komisie alebo inou osobou na účely komunikácie v rámci činnosti 

komisie, 

m) vec ~ je konkrétna úloha patriaca do pôsobnosti komisie vymedzená zadaním a cieľom úlohy, 

spôsobom a termínom splnenia. 
 
n) DZ - delegát zväzu, v dvoj funkcii - delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov 

 
v  
Článok 2 

 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Štatút upravuje najmä postavenie, zloženie, spôsob rokovania a činnosť komisie. 
 
2. Tento štatút bol vypracovaný v súlade so stanovami VsFZ platnými odo dňa 12. januára 2013. 

 

3. Komisia je integrálnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry VsFZ. Komisia nesmie byť za 

žiadnych okolností ovládaná inými subjektmi. 
 
4. Komisia organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov, DZ a zabezpečuje, aby 

rozhodovanie v súťažiach VsFZ bolo v súlade s Pravidlami futbalu. Dbá o odborný rast 



 
rozhodcov a DZ, Zabezpečuje a preveruje teoretickú pripravenosť rozhodcov a DZ a fyzickú 

pripravenosť rozhodcov 

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

orgánov VsFZ a iných subjektov zúčastnených na činnosti VsFZ. 

6. Komisia spolupracuje s odbornými komisiami VsFZ 
 
7. Komisia je povinná riadiť sa vo svojej činnosti stanovami, týmto štatútom a ostatnými predpismi a 

inými normatívnymi aktmi vydávanými orgánmi VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA, 

 

 
v v  

2. CAST 
 

Poslanie a základné úlohy komisie 

 

Článok 3 
 

Poslanie a zodpovednosť komisie 
 
 

1. VsFZ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov VsFZ, medzi ktoré patrí aj komisia 

rozhodcov. 
 
2. Komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov a DZ a 

zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťažiach VsFZ bolo v súlade s pravidlami futbalu. Dbá o odborný 

rast rozhodcov a DZ. Zabezpečuje a preveruje fyzickú pripravenosť rozhodcov. 

3. Komisia sa za výkon svojej činnosti zodpovedá VV. 
 
4. Predseda komisie predkladá VV písomnú správu o činnosti komisie po ukončení jesennej časti a po 

ukončení jarnej časti príslušného súťažného ročníka. 

 

Článok 4 
 

Pôsobnosť komisie 
 
 

1 Komisia najmä: 
 
a) obsadzuje stretnutia riadené VsFZ rozhodcami a DZ zaradenými do nominačnej listiny pre 

príslušnú sezónu, 

b) pravidelne vyhodnocuje odohrané stretnutia z pohľadu rozhodovania rozhodcami, vyhodnocuje 

správy PR a DS zo stretnutí. 
 
c) vedie a spracúva analytické evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie a zvýšenie kvality a 

objektívnosti rozhodovania na základe správ PR, 
 
d) organizuje odborno-metodickú prípravu rozhodcov a DZ a zabezpečuje fyzické previerky 

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

rozhodcu a DZ, 

f) spolupracuje na vytváraní materiálno-technických podmienok na činnosť rozhodcov a DZ v 

súťažiach riadených VsFZ, 
 
g) vykonáva ďalšie činnosti zamerané na rozvoj rozhodcovského hnutia na Slovensku, 



 
h) predkladá VV pred každou sezónou návrh nominačných listín rozhodcov a DZ súťaží riadených 

VsFZ pre príslušný súťažný ročník. Na zaradenie do nominačnej listiny rozhodcov alebo DZ 

neexistuje nárok. 

 
 
 

3. ČASŤ 
 

Zloženie komisie, práva a povinnosti predsedu a členov komisie 
 
 

Článok 5 
 

Zloženie komisie 
 
 

1. Komisia je špecializovaná skupina, ktorej členmi sú skúsení bývalí a súčasní futbaloví rozhodcovia 

a DZ. Členovia komisie nesmú mať priamy pracovný vzťah s nijakým futbalovým klubom, alebo 

organizáciou zastupujúcou kluby. 

2. Komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov komisie. 
 
3. O celkovom počte členov komisie a jej zložení rozhoduje VV po vyjadrení predsedu komisie. 

 

4. Pri voľbe predsedu a členov komisie sa primárne zohľadňuje princíp odbornosti. 
 
5. V záujme podpory súčinnosti komisie a autority jej predsedu sa pri voľbe členov komisie 

zohľadňujú návrhy na členov podané predsedom komisie. 

6. Funkčné obdobie predsedu a členov komisie je 4-ročné a začína plynúť odo dňa ich riadneho 

zvolenia VV. 

7. Výkon funkcie v komisii je nezlučiteľný s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia 

futbalu. 

8. Súčasné členstvo osoby vo viacerých komisiách nie je vylúčené, predpokladom členstva vo 

viacerých komisiách je to, či je možné zvládnuť v požadovanej kvalite plnenie úloh v komisiách, 

ktorých je osoba členom. 

9. Súčasné členstvo tej istej osoby je dovolené v maximálne dvoch komisiách 

 

Článok 6 
 

Voľba a odvolanie predsedu a člena komisie 
 
 

1. Predsedu komisie rozhodcov volí a odvoláva V V. 
 
2. Členov komisie volí a odvoláva VV. 
 
3. Podpredsedom komisie je vedúci úseku delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov. 

Podpredsedu komisie volia členovia komisie. 
 
4. O návrhu na odvolanie predsedu komisie rozhoduje VV. 
 
5. Predseda a člen komisie musia spĺňať odborné predpoklady pre prácu v komisii a podmienku 

bezúhonnosti. 
 
6. Ak sa člen komisie dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné s postavením člena komisie, alebo ak sa 

člen komisie bez odôvodneného ospravedlnenia opakovane alebo počas dlhšieho obdobia 

nezúčastňuje na činnosti komisie, predseda komisie podá návrh na jeho odvolanie z 



 
funkcie. Dlhšie časové obdobie sa posudzuje s prihliadnutím na význam a frekvenciu zasadnutí 

komisie. 
 
7. VV môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju ustanovil. Návrh na odvolanie musí byť 

odôvodnený. Odvolávaná osoba je zbavená svojej funkcie s okamžitou platnosťou rozhodnutím VV. 

Odvolávaná osoba má právo vyjadriť sa na zasadnutí VV k dôvodom svojho odvolania 

 

8. Členstvo v komisii zaniká aj smrťou alebo vzdaním sa členstva zaslaným písomne predsedovi 

komisie. 

 

Článok 7 
 

Práva a povinnosti predsedu a členov komisie 
 
 

1. Predseda komisie najmä: 
 
1.1 riadi rokovania komisie; v jeho neprítomnosti riadi rokovanie podpredseda komisie, prípadne iný 

poverený člen komisie, 

1.2 zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu rokovania komisie, 
 
1.3 zodpovedá za vyhotovenie zápisu z rokovania komisie 
 
1.4 predkladá VV za komisiu dvakrát ročne písomnú správu o činnosti komisie, 
 
1.5 má povinnosť zúčastňovať sa na rokovaní konferencie a VV najmä v tej časti programu 

rokovania, v ktorej sú prerokovávané otázky súvisiace s odbornou činnosťou komisie, ku ktorým sa 

môže vyjadrovať a predkladať návrhy a požiadavky komisie. 
 
2. Členovia komisie najmä: 
 
2.1 sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí komisií 
 
2.2 majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom predkladaných materiálov tak, aby na rokovaní 

komisie mohli zaujať kvalifikované stanovisko, 

2.3 majú právo ku všetkým veciam prerokovávaným v komisii predkladať svoje návrhy a 

pripomienky, 

2.4 sú povinní dodržiavať stanovy, tento štatút, ostatné predpisy a iné normatívne akty vydávané 

orgánmi VsFZ, SFZ, UEFA a FIFA a rešpektovať zásady čestnosti a princípy športovej etiky, 

 

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

 

2.6 vykonávajú svoju funkciu nezištne, v prospech futbalu, 
 
2.7 dbajú na záujmy futbalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti. 
 
3. Členovia komisie vykonávajú svoju funkciu v komisii ako čestnú funkciu, bez nároku na odmenu. 



 

4. ČASŤ 
 

Rokovanie, rozhodovanie a ďalšia činnosť komisie 
 
 

Článok 8 
 

Rokovanie komisie 
 
 

1. Komisia zasadá v priebehu súťaží pravidelne jedenkrát týždenne. V období prestávky medzi 

súťažami podľa potreby. O potrebnosti zvolania komisie rozhoduje predseda. 

2. Termín a miesto zasadnutia komisie sa musí jej členom riadne a včas oznámiť. 
 
3. Predmetom rokovaní je predovšetkým riešenie vecí vyplývajúcich z pôsobnosti komisie, kontrola 

plnenia a vybavenia vecí a uznesení, ako aj ďalšie, operatívne zaradené body. 
 
4. Za prípravu a priebeh zasadnutia po organizačnej a obsahovej stránke zodpovedá predseda 

komisie. 
 
5. Obsahovú stránku zabezpečuje najmä predseda a na základe predsedom pridelených úloh aj ďalší 

členovia komisie. 

6. Rokovania vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne iná osoba poverená 

predsedom komisie. 

7. Rokovanie/zasadnutie komisie je neverejné. 
 
8. Účasť na rokovaní a členstvo v nej je nezastupiteľné. 
 
9. Neúčasť na rokovaní je člen povinný oznámiť predsedovi alebo tajomníkovi komisie hneď ako 

zistí dôvody, pre ktoré sa zasadnutia nebude môcť zúčastniť. 

10. Členovia zúčastnení na jej rokovaní potvrdzujú svoju prítomnosť na rokovaní podpisom 

prezenčnej listiny. 
 
11. Na zasadnutie môžu byť podľa povahy veci prizvaní funkcionári, tréneri alebo hráči, prípadne iné 

osoby, ktorých účasť je na splnenie účelu zasadnutia potrebná. Osoby prizvané na zasadnutie komisie 

nemajú právo hlasovať. 

12. Orgány VsFZ a funkcionári zväzu, poskytnú na požiadanie predsedu údaje, prípadne vysvetlenia, 

zapožičajú kópie dokumentov alebo iný materiál, potrebný k riadnemu plneniu úloh komisie a na 

požiadanie predsedu KR sa dostavia na zasadnutie komisie, kde sú povinní úplne a pravdivo 

vypovedať o skutočnostiach rozhodujúcich pre riadne plnenie úloh komisie. 

13. KR má 8 členov. Členovia KR pôsobia v rámci KR v jednotlivých úsekoch. 
 
14. KR pre svoju činnosť má vytvorené nasledovné úseky: 

 
a) úsek DZ 
 
b) obsadzovací úsek 
 
c) školský úsek 
 
d) súťažný úsek 
 
e) tajomníka KR 
 
15) Vedúci úsekov sú členovia KR. Vedúci týchto úsekov si vytvárajú pracovné skupiny na 

zvládnutie úloh vyplývajúcich zo zasadaní VV, KR a ostatných odborných komisií. Členovia 

pracovných skupín nie sú členmi KR. Členovia pracovných skupín vykonávajú svoju funkciu 
 
v komisii ako čestnú funkciu, bez nároku na odmenu. 



 
16. Obsadzovací úsek má povinnosť obsadzovať rozhodcov na stretnutia riadených VsFZ, alebo SFZ 

(kde rozhodcov obsadzuje KR VsFZ) 
 
17. úsek DZ ma za povinnosť viesť zbor DZ odborne a metodicky, obsadzovať DZ na stretnutia 

riadené VsFZ 
 
18. Školský úsek má za povinnosť zabezpečovať teoretickú prípravu rozhodcov a DZ, riadiť fyzickú 

prípravu rozhodcov a metodicky riadiť projekt Talent - Mentor 
 
19. Tajomník KR je riadnym členom KR s právom hlasovať. Tajomník KR vyhotovuje Zápisnicu zo 

zasadania KR a pripravuje podklady do Úradnej správy. Koordinuje prácu medzi jednotlivými úsekmi 

KR. 

 
 
 

Článok 9 
 

Prijímanie záverov komisie 
 
 

1. Právoplatné rozhodnutia orgánov VsFZ vydané v rámci ich právomoci a kompetencií sú pre 

všetkých členov týchto orgánov, ako i pre všetkých členov VsFZ záväzné. 
 
2. Komisia je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. 
 
3. Rozhodnutia komisie sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie, pokiaľ 

nie je v tomto štatúte , alebo iných predpisoch ustanovené inak. Členovia komisie môžu o jednotlivých 

otázkach hlasovať elektronicky mimo zasadnutia komisie (per roliam) za primeraného použitia 

Smernice SFZ o hlasovaní per roliam zo dňa 6. mája 2013. 

4. Každý člen komisie má pri hlasovaní jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu 

komisie. 
 
5. 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, štatút komisie rozhodcov VsFZ 

nestanovuje záväznú formu oznámenia. Ústne oznámenie rozhodnutia sa zaznamená do zápisu z 

rokovania. 
 
6. Predmetom rokovaní sú úlohy vyplývajúce zo schváleného plánu práce, kontrola plnenia úloh a 

uznesení, ako aj ďalšie operatívne body. V priebehu súťažného ročníka je to hlavne vyhodnocovanie 

výkonov rozhodcov v jednotlivých stretnutiach na základe správ PR a prijímanie opatrení na ich 

zlepšenie. 
 
7. V prípade závažných nedostatkov vo výkone rozhodcu, nedostatkov v zápise rozhodcu, v správach 

DZ, ako aj nerešpektovania organizačno-administratívnych pokynov, komisia voči menovaným 

vyvodzuje opatrenia nasledujúcimi formami: 

a) napomenutím písomnou formou, 
 
b) predvolaním a pohovorom na zasadnutí komisie, 
 
c) obmedzením nominácií v počte 1 až 6 stretnutí, 
 
d) preradením do nižšej kategórie (súťaže), 

 
e) návrhom na disciplinárne pokračovanie, 

 
f) návrhom na vyradenie z nominačnej listiny VsFZ. 



 
g) obmedzenie delegácií R a DZ KR VsFZ nezverejňuje. Sú zapísané v Zápisnici zo zasadania KR 

VsFZ 
 
8. Známky PR (hodnotenia rozhodcov) komisia nezverejňuje. 
 
9. Delegovanie rozhodcov a DZ na stretnutia realizuje komisia, alebo poverený člen komisie. 

Rozhodcovia a DZ musia byť nominovaní na stretnutia podľa ich schopností a praxe ako súčasť 

plánovitého procesu. Z hľadiska osobného rozvoja futbalových rozhodcov a DZ je neprípustné, aby 

boli rozhodcovia a DZ delegovaní na stretnutie akoukoľvek formou žrebovania. Všetky nominácie a 

zmeny v nomináciách delegovaných osôb sa zverejňujú na oficiálnej webovej stránke VsFZ, v prípade 

nutnosti pre krátkosť času e-mailovou, resp. telefonickou komunikáciou. 

 

10. Na rokovanie môžu byť na základe rozhodnutia prizvané aj ďalšie osoby, ktoré nie sú členmi 

komisie, ale prítomnosť ktorých je na rokovaní potrebná. 
 
11. Účasť na rokovaní a členstvo v nej je nezastupiteľné. 
 
12. Z každého rokovania komisie sa vyhotovuje Zápisnica zo zasadania KR VsFZ a podklady do 

Úradnej správy. Zápisnica zo zasadania KR má základné formálne náležitosti sú údaje o mieste, čase 

konania rokovania, meno a priezvisko zapisovateľa, meno a priezvisko overovateľa zápisu, ich 

vlastnoručný podpis, program rokovania, prezenčná listina. Zápis ďalej obsahuje stručný opis 

prerokovaných bodov programu rokovania. Závery prijaté komisiou k jednotlivým bodom programu 

rokovania sú uvedené formou uznesení s uvedením výsledku hlasovania. Zo zasadnutia komisie je 

následne zverejnená úradná správa na webovej stránke VsFZ. Úradná správa obsahuje zmeny 

delegácií R aPR, všeobecné informácie potrebné k činnosti R a PR, závery z prerokovaných podnetov 

od klubov. 

 

Článok 10 
 

Semináre a fyzické previerky 
 
 

1. Pre zabezpečenie odborného rastu rozhodcov a DZ komisia organizuje semináre a workshopy. 

Povinnú účasť na nich majú všetci rozhodcovia a DZ uvedení na nominačných listinách VsFZ. 

 

2. Obsahom seminárov sú najmä: 
 
a) pravidlá futbalu, 
 
b) interné normy SFZ, 
 
c) analýza rozhodnutí rozhodcov v stretnutiach, 
 
d) materiály UEFA a FIFA, 
 
e) odborné poznatky z oblasti psychológie, pedagogiky, zdravovedy, 

 
ť) odborné poznatky z oblasti tréningového procesu rozhodcov a pod. 

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

akreditovaným licenčným systémom vzdelávania rozhodcov a DZ. 

4. V rámci seminára všetci zúčastnení povinne vykonávajú testy a ústne skúšky z teoretických 

vedomostí pravidiel futbalu a iných noriem futbalového zväzu, ktorých úspešné absolvovanie je 

podmienkou pôsobenia v súťažiach VsFZ. 



 
5. Fyzických previerok sa povinne zúčastňujú všetci rozhodcovia VsFZ. Nesplnenie predpísaných 

limitov má za následok obmedzenie delegácií na stretnutia súťaží VsFZ až do úspešného vykonania 

nasledujúcich fyzických previerok. Nesplnenie predpísaných limitov v troch po sebe nasledujúcich 

fyzických previerkach má za následok preradenie R do nižšej výkonnostnej skupiny (ospravedlnenie z 

fyzických previerok sa považuje za nesplnenie predpísaného limitu). 

 

6. Vekové hranice jednotlivých výkonnostných skupín rozhodcov : 
 

a) najvyššia regionálna súťaž : dovŕšený vek 46 rokov do 30.6. daného roku 

b) najvyššia krajská súťaž : dovŕšený vek 48 rokov do 30.6. daného roku 

c) ostatné súťaže : dovŕšený vek 55 rokov do 30.6. daného roku 

d) DZ : dovŕšený vek 70 rokov do 30.6. daného roku 
 

Rozhodcovia najvyššej regionálnej a najvyššej krajskej súťaže môžu požiadať VV VsFZ 

prostredníctvom KR VsFZ o predĺženie pôsobenia v týchto súťažiach aj po dovŕšení vekového limitu 

46 rokov pre najvyššiu regionálnu súťaž a 48 rokov pre najvyššiu krajskú súťaž a to v trvaní 1+1 rok. 

Rozhodca je povinný poslať žiadosť na KR VsFZ a zúčastniť sa nominačných fyzických previerok. Na 

základe ich splnenia a splnenia výkonnostných kritérií KR VsFZ predostrie návrh na udelenie výnimky 

na zasadanie VV VsFZ. Po odsúhlasení VV rozhodca pokračuje rozhodovať danú súťaž ďalší súťažný 

ročník. Táto možnosť požiadania o predĺženie vekového limitu je možná maximálne dva roky po sebe. 

KR VsFZ si vyhradzuje právo zamietnuť rozhodcovi jeho požiadavku, ešte pred predostrením a 

zasadaním VV VsFZ na základe jeho nesplnenia fyzickej výkonnosti, nedostatočným teoretickým 

vedomostiam a slabej výkonnosti vo funkcii R. 

 
 
 
 

5. CAST 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 

Článok 11 
 

Záverečné a spoločné ustanovenia 
 
 

1. Ustanovenia štatútu alebo ich časti, ktoré sa dostanú do rozporu so stanovami sú neplatné. 
 
2. Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu VV. 
 
3. Návrh na zmenu štatútu predkladá na VV predseda komisie, člen VV na základe vlastnej iniciatívy 

alebo na základe podnetu člena komisie. 
 
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 

VsFZ. 

5. Schválené úplné znenie štatútu bude podpísané predsedom VsFZ. 
 
6. Tlačové a gramatické chyby sa v štatúte odstraňujú bezodkladne uverejnením redakčného 

oznámenia o ich oprave na internetovej stránke VsFZ a opravou úplného znenia štatútu. 

7. Štatút je platný odo dňa jeho schválenia V V. 
 



8. Štatút nadobudne účinnosť dňom jeho podpísania predsedom VsFZ. 
 
9. Štatút bol schválený na zasadnutí výkonného výboru VsFZ dňa 12.júna 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Richard Havrilla Ing. Gabriel Ádám 
 

Predseda VsFZ Predseda KR VsFZ 


