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Asociácia Rozhodcov ZsFZ 
Stanovy 

 
 

Čl. 1 
Názov, právna forma a sídlo 

 
     (1) Asociácia Rozhodcov ZsFZ (ďalej len „AR ZsFZ“) je občianskym združením podľa 
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim 

fyzické osoby. 
 
(2) Skratka názvu združenia je AR ZsFZ. 
 
(3) Sídlom AR ZsFZ je ZsFZ Nitra na ulici Rázusovej číslo 23 PSČ 949 01. 

 
 
 

Čl. 2 
Cieľ 

 
1) AR ZsFZ rozvíja svoju činnosť na základe týchto stanov pod záštitou ZsFZ a v súlade 

so zásadami SFZ a ZsFZ s prihliadnutím na súťažný poriadok spomínaných 
organizácií a v súlade s pravidlami futbalu. 

 
Cieľom AR ZsFZ je najmä: 
 
1) Podielať sa na zvyšovaní odbornej a fyzickej úrovne rozhodcov ZsFZ 

 
2) Spolupracovať so ZsFZ a s jeho komisiami, so SFZ a s ostatnými asociáciami  

 
3) Podielať sa na zabezpečovaní potrebnej športovej odevy, obuvi a technického 

materiálu, potrebného na rozhodovanie futbalových stretnutí ZsFZ 
 

4) Pracovať v prospech všetkých aktívnych rozhodcov ZsFZ   
 

5) Podielať sa na športových a spoločenských podujatiach organizovaných ZsFZ 
 

 
 

Čl. 3 
Členstvo  

 
(1) Členmi AR ZsFZ  sú aktívny rozhodcovia ZsFZ. 
 
(2) O prijatie za nového člena AR ZsFZ požiada záujemca výkonný výbor AR ZsFZ vždy 

po zaradení na nominačnú listinu R ZsFZ a rozhoduje o jeho prijatí výkonný výbor AR ZsFZ 
do začatí súťažného ročníka podľa rozpisu súťaže ZsFZ. Základňa pre prijatie týchto stanov, 
voľby predsedu AR ZsFZ , výkonného výboru AR ZsFZ a revíznej komisie AR ZsFZ sa tvorí 
z aktuálnej nominačnej listiny rozhodcov ZsFZ. 

 
(3) Členstvo  v AR ZsFZ je dobrovoľné a potvrdzuje ho člen svojim podpisom. 

 
(4) Členstvo v AR ZsFZ zaniká: 
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a) oznámením o ukončení členstva v AR ZsFZ 
b) ukončením aktívneho rozhodovania v ZsFZ 
c) vylúčením výkonným výborom AR ZsFZ 
d) nedodržaním povinností člena AR ZsFZ 
e) úmrtím člena  

 
 
 

 
Čl. 4 

Práva a povinnosti členov 
 
 

(1) Páva člena AR ZsFZ sú: 
 

a) voliť a byť volený do orgánov AR ZsFZ 
b) vyjadrovať sa k činnosti orgánov AR ZsFZ 
c) navrhovať zástupcov do orgánov AR ZsFZ 
 

(2) Povinnosti člena AR ZsFZ sú: 
 

a) dodržiavať stanovy a ostatné nariadenie AR ZsFZ 
b) platiť členské príspevky AR ZsFZ 
c) zúčastňovať sa na členských schôdzkach AR ZsFZ 
 
 
 

Čl. 5 
Orgány AR ZsFZ 

 
(1) Orgánmi AR ZsFZ sú: 
 

a) Členská schôdzka 
b) Výkonný výbor 
c) Predseda 
d) Revízna komisia 
e) Tajomník 
 
 

(2) Orgány AR ZsFZ sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri 
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská revíznej komisie AR ZsFZ. Ak rozhodnú v rozpore s 
jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné 
stanovisko revíznej komisie AR ZsFZ. 

 
(3) Výkon funkcie volených členov výkonných orgánov AR ZsFZ je nezlučiteľný s 

výkonom funkcie v kontrolnom orgáne AR ZsFZ. 
 

(4) Funkčné obdobie členov výkonného výboru, revíznej komisie, predsedu, tajomníka  
AR ZsFZ je 4 rokov. 
 

 
 

 
Čl. 6 
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Členská schôdzka 
 

(1) Členská schôdzka je najvyšším orgánom AR ZsFZ. 
 

(2)Členská schôdzka AR ZsFZ s koná raz ročne vždy na zimnom školiacom seminári 
ZsFZ.  

 
(3) Členská schôdzka AR ZsFZ je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina jej členov, zohľadňujúc fakt a zvyk, že spravidla sa seminár koná na dva krát podľa 
líg v ktorých rozhodujú rozhodcovia ZsFZ a používa alternatívne možnosti hlasovania. 
 

(4) Členskú schôdzku AR ZsFZ zvoláva výkonný výbor AR ZsFZ alebo predseda AR 
ZsFZ. 
 

(5) Členská schôdzka AR ZsFZ sa môže konať aj mimoriadne, na základe rozhodnutia 
výkonného výboru AR ZsFZ alebo predsedu AR ZsFZ. 
 

(6) Členskú schôdzku vedie predseda AR ZsFZ, alebo osoba ním poverená z výkonného 
výboru AR ZsFZ. 
     
    (7) Členská schôdzka: 
 
a) schvaľuje program rokovania AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, 
b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
c) rozhoduje o zániku AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
d) schvaľuje činnosť výkonného výboru AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
e) schvaľuje správy revíznej komisie AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
f) nominuje, volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu, revíznu komisiu AR ZsFZ 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
g) schvaľuje úlohy a aktivity predsedu AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
h) schvaľuje plán činnosti AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
i) schvaľuje rozpočet AR ZsFZ  a správu o hospodárení nadpolovičnou väčšinou prítomných 
členov 
j) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
 

 
 

Čl. 7 
Výkonný výbor 

 
(1) Výkonný výbor AR ZsFZ riadi činnosť AR ZsFZ v čase medzi členskými schôdzkami 

AR ZsFZ v súlade s uznesením členskej schôdzky AR ZsFZ.  
 

(2) Členmi výkonného výboru AR ZsFZ sú: 
 

a) predseda AR ZsFZ  
b) 1 riadne zvolený člen za každý Oblastný Futbalový Zväz, ktorý je zároveň členom AR 
ZsFZ. Oblastné futbalové zväzy sú organizačné jednotky s právnou subjektivitou a združuje 
ich ZsFZ. 
 
 

(3) Členovi výkonného výboru AR ZsFZ vzniká mandát ustanovením do výkonného 
výboru AR ZsFZ. 
 

(4)Členovi výkonného výboru AR ZsFZ zaniká mandát: 
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a) uplynutím funkčného obdobia výkonného výboru AR ZsFZ  
b) písomným vzdaním sa členstva vo výkonnom výbore AR ZsFZ 
c) odvolaním členskou schôdzkou AR ZsFZ 
c) písomným vzdaním sa členstva v AR ZsFZ 
d) úmrtím. 
 

 (5) Zaniknutím mandátu člena výkonného výboru AR ZsFZ, výkonný výbor AR ZsFZ 
pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej 
členskej schôdzky AR ZsFZ. Na tejto sa zvolí nový člen výkonného výboru AR ZsFZ. 
V takomto prípade novozvolený člen výkonného výboru AR ZsFZ dokončuje funkčné 
obdobie odvolaného člena výkonného výboru AR ZsFZ. 

 
 

(6) Zasadnutia výkonného výboru AR ZsFZ zvoláva predseda AR ZsFZ. 
 
(7) Zasadnutie výkonného výboru AR ZsFZ riadi predseda AR ZsFZ, alebo ním poverená 

osoba z výkonného výboru AR ZsFZ. 
 

(8) Na zasadnutí výkonného výboru AR ZsFZ majú právo zúčastniť sa aj členovia revíznej 
komisie AR ZsFZ. 
 

(9) Výkonný výbor AR ZsFZ: 
 

a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdzky AR ZsFZ 
b) zabezpečuje činnosť AR ZsFZ podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu 
zasadnutí 
c)  určuje výšku členského príspevku AR ZsFZ na daný súťažný ročník  
d) ukladá predsedovi a tajomníkovi  AR ZsFZ úlohy v rozsahu ich kompetencií 
e) prijíma a odvoláva členov AR ZsFZ 
f) nominuje, volí a odvoláva  tajomníka  AR ZsFZ nadpolovičnou väčšinou členov výkonného 
výboru AR ZsFZ prítomných na jeho zasadnutí 
 

 (10) Výkonný výbor AR ZsFZ prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov 
prítomných na jeho zasadnutí, pričom používa alternatívne možnosti hlasovania. 

 
(11) Výkonný výbor AR ZsFZ je uznášaniaschopný, ak na jeho zasadnutí je prítomná 

nadpolovičná väčšina jeho členov. 
 
 

Čl. 8 
Predseda 

 
(1) Predseda je štatutárom AR ZsFZ. 

 
(2)Predseda rokuje s partnermi v mene AR ZsFZ. 
 
(3) Predseda AR ZsFZ je zároveň predsedom výkonného výboru AR ZsFZ. 

 
(4) Predseda vedie zasadnutia členskej schôdzky AR ZsFZ a výkonného výboru AR 

ZsFZ. 
 

(5)  Predseda je disponentom účtu AR ZsFZ v banke v plnom rozsahu a zodpovedá 
sa výkonnému výboru AR ZsFZ a revíznej komisie AR ZsFZ. 
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(6)  Schvaľuje zápisnice tajomníka AR ZsFZ zo zasadnutí výkonného výboru 
a členskej schôdzke AR ZsFZ. 

 
(7)Predsedu volí členská schôdzka AR ZsFZ z radov členov AR ZsFZ na funkčné obdobie 
4 rokov nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 
(8)Predsedovi AR ZsFZ vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb predsedu. 

 
(9)Predsedovi AR ZsFZ zaniká mandát: 

 
a) uplynutím funkčného obdobia predsedu AR ZsFZ 
b) písomným vzdaním sa funkcie predsedu AR ZsFZ 
c) odvolaním členskou schôdzkou AR ZsFZ 
c) písomným vzdaním sa členstva v AR ZsFZ 
d) ukončením aktívneho rozhodovania v ZsFZ 
d) úmrtím. 
 
(10) Predseda plní úlohy nariadené výkonným výborom a členskou schôdzkou AR 
ZsFZ so súladmi zo stanovami AR ZsFZ. 
 
(11) Zaniknutím mandátu predsedu AR ZsFZ prevezme úlohu predsedu AR ZsFZ člen 
výkonného výboru AR ZsFZ, ktorého zvolí výkonný výbor AR ZsFZ a ktorí v čo 
najkratšom čase zvolá členskú schôdzku AR ZsFZ na zvolenie nového predsedu AR 
ZsFZ a na odovzdanie funkcie starého predsedu AR ZsFZ. V takomto prípade 
novozvolený predseda AR ZsFZ dokončuje funkčné obdobie odvolaného predsedu AR 
ZsFZ. 

 
 

Čl. 9 
Tajomník 

 
(1) Tajomník AR ZsFZ je členom AR ZsFZ . 

 
(2) Tajomník AR ZsFZ si vedie poznámky zo zasadnutia členskej schôdzky a výkonného 

výboru AR ZsFZ na základe ktorých vytvára zápisnicu z týchto zasadnutí, ktoré 
odovzdáva predsedovi AR ZsFZ na schválenie. 
 

(3) Tajomníka AR ZsFZ volí výkonný výbor AR ZsFZ z radov členov AR ZsFZ na funkčné 
obdobie 4 rokov nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
 

(4)Tajomníkovi AR ZsFZ vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb tajomníka. 
 

(5) Tajomníkovi AR ZsFZ zaniká mandát: 
 
a) uplynutím funkčného obdobia tajomníka AR ZsFZ 
b) písomným vzdaním sa funkcie tajomníka AR ZsFZ 
c) odvolaním členskou schôdzkou AR ZsFZ 
c) písomným vzdaním sa členstva v AR ZsFZ 
d) ukončením aktívneho rozhodovania v ZsFZ 
e) úmrtím. 
 
(8) Tajomník AR ZsFZ plní úlohy nariadené predsedom, výkonným výborom 
a členskou schôdzkou AR ZsFZ so súladmi zo stanovami AR ZsFZ. 
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(9) Zaniknutím mandátu tajomníka AR ZsFZ prevezme úlohu tajomníka AR ZsFZ člen 

výkonného výboru AR ZsFZ až do najbližšieho zasadnutia výkonného výboru AR ZsFZ. Na 
tejto sa zvolí nový tajomník AR ZsFZ. V takomto prípade novozvolený tajomník AR ZsFZ 
dokončuje funkčné obdobie odvolaného tajomníka AR ZsFZ. 

  
 

 
 

Čl. 10 
Členský poplatok 

 
(1) Výšku členského poplatku určuje VV AR ZsFZ na daný kalendárny rok 

 
(2) Členský poplatok sa uhrádza výlučne na účet AR ZsFZ do začatia jarnej časti daného 

súťažného ročníka a uhrádza sa na celý kalendárny rok 
  

(3) Ak rozhodca plánuje ukončiť svoju činnosť na konci súťažného ročníka uhrádza len 
polovičku členského poplatku 
 

(4) Rozhodca ktorý je priradený na nominačnú listinu od začiatku súťažného ročníka 
uhrádza len polovičku členského poplatku 
 

(5) VV AR ZsFZ má právo: 
 
a) oslobodiť člena AR ZsFZ od platenia členského poplatku 
b) naložiť s členskými poplatkami podľa potreby AR ZsFZ 
c) použiť členské poplatky na činnosť VV AR ZsFZ 
d) použiť členské poplatky na odmeny 
 
 
 

 
Čl. 11 

Revízna  komisia 
 

(1) Revízna komisia AR ZsFZ kontroluje dodržiavanie stanov AR ZsFZ a uznesení 
členskej schôdzky a výkonného výboru AR ZsFZ, hospodárenie a nakladanie s majetkom AR 
ZsFZ a upozorňuje orgány AR ZsFZ na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 
 

(2) Členmi revíznej komisie AR ZsFZ sú: 
 

a) predseda revíznej komisie AR ZsFZ 
b) dvaja ďalší členovia revíznej komisie AR ZsFZ 
 

(3) Predseda revíznej komisie AR ZsFZ vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného 
predpisu.1 Ak predsedovi revíznej komisie AR ZsFZ zanikne mandát, funkciu kontrolóra 
vykonáva iný člen revíznej komisie AR ZsFZ do najbližšej členskej schôdzky AR ZsFZ, kde 
sa zvolí nový predseda revíznej komisie AR ZsFZ.  
 

(4) Predsedovi a členom revíznej komisie AR ZsFZ vzniká mandát vyhlásením výsledku 
volieb do revíznej komisie AR ZsFZ. 

 
1 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(5)Predsedovi a členovi revíznej komisie AR ZsFZ zaniká mandát: 

 
a) uplynutím funkčného obdobia predsedu alebo člena revíznej komisie AR ZsFZ od jeho 
zvolenia 
b) písomným vzdaním sa členstva v revíznej komisii AR ZsFZ  
c) odvolaním členskou schôdzkou AR ZsFZ 
d) písomným vzdaním sa členstva v AR ZsFZ 
e) ukončením aktívneho rozhodovania v ZsFZ 
f) úmrtím. 
 

(6) Predseda revíznej komisie AR ZsFZ, ktorému uplynulo funkčné obdobie je oprávnení 
vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti revíznej komisie AR ZsFZ až do 
zvolenia nového predsedu revíznej komisie AR ZsFZ na najbližšej členskej schôdzke AR 
ZsFZ. Na tejto sa zvolí nový predseda revíznej komisie AR ZsFZ. V takomto prípade 
novozvolený predseda revíznej komisie  AR ZsFZ dokončuje funkčné obdobie odvolaného 
predsedu revíznej komisie AR ZsFZ. 

 
 

(7) Zaniknutím mandátu člena revíznej komisie AR ZsFZ, revízna komisia AR ZsFZ 
pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej členskej 
schôdzky AR ZsFZ, kde sa zvolí nový člen revíznej komisie AR ZsFz. V takomto prípade 
novozvolený člen revíznej komisie AR ZsFZ dokončuje funkčné obdobie odvolaného člena 
revíznej komisie AR ZsFZ. 

 
 
(8) Revízná komisia AR ZsFZ prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou členov 

prítomných na jej zasadnutí. 
 

(9) Výkon funkcie člena revíznej komisie AR ZsFZ je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena 
v iných orgánoch AR ZsFZ.  
 
 

Čl. 12 
Majetok a hospodárenie  

 
(1) Majetok  AR ZsFZ môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. 
 
(2) Zdrojom príjmov AR ZsFZ  sú členské príspevky, dotácie a príspevky zo SFZ , ZsFZ,  

z verejných zdrojov, dary, sponzorské príspevky a doplnková podnikateľská činnosť v súlade  
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude využitý na rozvoj cieľa 
a činnosti združenia v rozsahu poslania AR ZsFZ. 

 
(3) S majetkom AR ZsFZ hospodári výkonný výbor AR ZsFZ. 

 
 

Čl. 13 
Zánik  

 
(1) Po rozhodnutí o zániku AR ZsFZ členská schôdzka AR ZsFZ zvolí likvidátora a určí 

termín nasledujúcej členskej schôdzky AR ZsFZ za účelom schválenia správy o likvidácii 
predloženej likvidátorom. 

 
(2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok AR ZsFZ a predloží o 

tom správu členskej schôdzke AR ZsFZ. 
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(3) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o 

likvidácii. 
 
(4) S majetom AR ZsFZ, zostávajúcom vo vlastníctve AR ZsFZ po schválení správy o 

likvidácii, bude naložené podľa dôvodu zániku AR ZsFZ. 
 
 

Čl. 14 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva 

výkonný výbor AR ZsFZ. 
 
(2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením členskou schôdzkou AR ZsFZ a 

účinnosť ich vzatím na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


