
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SsFZ 
 

 

Stredoslovenský futbalový zväz (ďalej len SsFZ) je občianskym zdruţením, ktoré na základe zákona 

č.83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov získalo samostatnú právnu subjektivitu. 

Sídlo – adresa SsFZ: Partizánska cesta 93, P. O. Box 157, 975 84 Banská Bystrica. 

IČO: 14224755, DIČ: 2021122202 

 

Hlavným poslaním SsFZ je podpora a starostlivosť o rozvoj futbalu na strednom Slovensku (Ţilinský 

a Banskobystrický kraj), riadenie súťaţí patriacich do jeho kompetencie, i súčinnosť medzi tamojšími 

oblastnými futbalovými zväzmi (ďalej len ObFZ) a príslušnými futbalovými klubmi (ďalej len FK), ktoré 

majú vlastnú právnu subjektivitu. SsFZ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zdruţených fyzických 

a právnických osôb, najmä realizovaním zámerov vyšších futbalových inštitúcií, Stanov SsFZ, 

ustanovení rozpisu súťaţí a ďalších predpisov, či uznesení orgánov SsFZ. 

 

Úlohy, činnosť a vzájomné vzťahy subjektov zdruţených, či vytváraných v rámci SsFZ, upravuje 

okrem Stanov SsFZ, ostatných poriadkov, smerníc, organizačných pokynov, rozhodnutí, stanovísk 

a štatútov jednotlivých komisií aj tento organizačný poriadok. 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

(Stanovy SsFZ čl. 1-17) 

 

Vymedzenie základných pojmov, pouţitie skratiek, skrátených pojmov, účel vzniku, poslanie, hlavné 

ciele, charakteristika činnosti, princípy a vzťahy, normatívny systém, rozhodovaciu a športovú činnosť 

upravujú Stanovy SsFZ. 

 

Článok 2 

Členstvo SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 18-29) 

 

Členstvo v SsFZ je dobrovoľné a je vyjadrením podpory, lojality a stotoţnenia sa člena s poslaním, 

úlohami a s pravidlami fungovania SsFZ ako občianskeho zdruţenia. SsFZ má riadnych členov 

(ObFZ, FK) a môţe mať pridruţených i čerstvých členov. Vznik a zánik členstva v SsFZ, jeho práva 

a povinnosti, ako i moţnosť vystúpenia zo SsFZ stanovuje druhá časť Stanov SsFZ. 

 

Článok 3 

Orgány SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 30-31) 

 

V záujme napĺňania poslania, plnenia hlavných cieľov a účelu činnosti vytvára SsFZ orgány zo 

zastupiteľskou, normotvornou, kreačnou, výkonnou, kontrolnou, disciplinárnou a administratívnou 

právomocou.  

Ich zodpovednosť je nasledovná:  

 konferencia zodpovedá – riadnym členom,  



 výkonný výbor, revízna komisia a predseda SsFZ – konferencii,  

 komisie – výkonnému výboru,  

 úseky – príslušným komisiám,  

 pracovné skupiny, ad hoc komisie – orgánu, ktorý ich zriadil. 

Funkčné obdobie všetkých orgánov SsFZ sú štyri roky. Ich členovia sú povinní zachovávať 

nestrannosť a nemôţu byť v konflikte záujmov. 

 

Článok 4 

Konferencia SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 36-42) 

 

Konferencia SsFZ je najvyšším zastupiteľským orgánom SsFZ, ktorý prijíma najzávaţnejšie 

rozhodnutia futbalového hnutia v regióne.  Môţe byť: riadna (spravidla 2x ročne), mimoriadna ( koná 

sa pri splnení podmienok čl. 42 Stanov SsFZ) a volebná (spravidla raz za 4 roky). Prípravu a priebeh 

konferencie upravuje rokovací poriadok, volebný poriadok a program konferencie. 

Konferencie sa okrem iných zúčastňuje 72 delegátov s právom hlasovať, ktorých volia konferencie 

ObFZ , v paritnom zloţení (36 Banskobystrický kraj a 36 Ţilinský kraj) zastupujúcich ObFZ a FK 

v rovnakom pomere. 

Volebné konferencie ObFZ sa zásadne uskutočňujú najneskôr 14 dní pred volebnou Konferenciu 

SsFZ. ObFZ sú povinné 10 dní pred Konferenciou SsFZ doručiť na sekretariát SsFZ písomné 

informácie o konaní ich volebných konferencií vrátane zoznamu delegátov s právom hlasovať na 

Konferencii SsFZ. Delegátom konferencie s právom hlasovať a členom voleného orgánu SsFZ 

nemôţe byť sekretár ObFZ i SsFZ – zamestnanec SFZ a aktívny rozhodca súťaţí SsFZ. Delegátom 

Konferencie SsFZ s právom hlasovať, môţe byť aktívny rozhodca súťaţí SsFZ vo funkcii predsedu 

ObFZ. Podrobnejšie o príprave, priebehu, delegátoch, právomoci, uznášaniaschopnosti 

a rozhodnutiach Konferencie SsFZ v Stanovách SsFZ tretej časti. 

 

Článok 5 

Výkonný výbor SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 43-47) 

 

Výkonný výbor SsFZ má 11 členov, ktorých volí Konferencia SsFZ. Je najvyšším výkonným orgánom 

SsFZ, zasadá pod vedením predsedu SsFZ podľa potreby, najmenej raz za mesiac v zmysle plánu 

činností. Rokovania VV SsFZ sú neverejné, avšak bez práva hlasovať sa ich pravidelne zúčastňujú 

príslušní, resp. prizvaní funkcionári. 

Výkonný výbor SsFZ je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, vrátane 

predsedu SsFZ a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu SsFZ. 

 

Článok 6 

Predseda SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 48-49) 

 

Predseda SsFZ je najvyšším predstaviteľom SsFZ, je jeho štatutárnym orgánom s právom vystupovať 

a konať v právnych, administratívnych i organizačných veciach vo vnútri zväzu i navonok. O svojich 

krokoch informuje VV SsFZ a v závaţných veciach koná aţ po ich prerokovaní vo VV SsFZ, resp. 

s príslušným orgánom SsFZ. Je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu VV SsFZ uskutočňovať 

finančné transakcie v mene SsFZ do výšky 1 000 €. Predseda SsFZ je zároveň kandidátom na 

funkciu člena VV SFZ za SsFZ. 



V neodkladných prípadoch poveruje svojim zastupovaním jedného z podpredsedov SsFZ, alebo 

člena VV SsFZ, resp. vedúceho sekretára. Vedie zasadnutia VV SsFZ a ďalšie rokovania vyplývajúce 

z jeho kompetencii. 

Článok 7 

Kontrolné orgány SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 51-52) 

 

Kontrolnými orgánmi SsFZ sú: revízna a volebná komisia. Konajú nezávisle od ostatných orgánov 

SsFZ. Tieto komisie majú päť členov: predsedu a po dvoch členov z oboch krajov. 

Predsedu revíznej komisie volí konferencia, rovnako tak predsedu a členov volebnej komisie. 

 

Článok 8 

Orgány zabezpečenia spravodlivosti SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 52-53) 

 

Orgánmi zabezpečenia spravodlivosti sú: disciplinárna komisia a odvolacia komisia. Ich predsedov, 

ktorí sa zúčastňujú zasadnutí VV SsFZ bez práva hlasovať, volí konferencia, členov komisií VV SsFZ. 

Disciplinárna komisia je prvostupňový orgán zabezpečenia spravodlivosti SsFZ. Prerokováva a rieši 

disciplinárne previnenia účastníkov futbalových stretnutí organizovaných SsFZ v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SFZ. Má minimálne 9 členov a je zloţená z predsedu, podpredsedu, 

referentov jednotlivých súťaţí a zapisovateľa. Jej členmi nemôţu byť volení funkcionári SsFZ, 

pracovníci aparátu SsFZ a aktívni rozhodcovia súťaţí riadených SsFZ. 

Odvolacia komisia je odvolací orgán prvého stupňa. Prerokováva odvolania jednotlivcov a kolektívov 

proti rozhodnutiam komisií SsFZ. Má 5 členov, vrátane predsedu. 

 

Článok 9 

Komisie SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 54) 

 

K operatívnemu riadeniu jednotlivých činností, SsFZ zriaďuje komisie, ktorých vytvorenie, či zrušenie 

je v právomoci konferencie. Predsedov a členov komisií, pokiaľ nie je uvedené inak, volí a odvoláva 

VV SsFZ. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej  členov, pričom 

rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti rozhoduje 

hlas predsedu komisie. 

Komisie pracujú v zmysle svojich štatútov, ktoré schválil VV SsFZ. VV SsFZ rieši tieţ spory, ktoré 

vzniknú medzi komisiami. 

Pre zabezpečenie hlavných cieľov a účelu činnosti zriadil SsFZ nasledujúce komisie. 

 Športovo – technická komisia (ŠTK) 

 Komisia mládeţe (KM) 

 Komisia rozhodcov (KR) 

 Trénersko-metodická komisia (TMK) 

 Matričná komisia (MaK) 

 Hospodárska komisia (HK) 

 Komisia ţenského futbalu (KŢF) 

 Zdravotná komisia (ZK) 

 

 

 



Článok 10 

Športovo - technická komisia 

 

Športovo-technická komisia riadi po športovo-technickej stránke na teritóriu stredného Slovenska 

súťaţe v kategórii dospelých: MRS, IV. ligy sk. SEVER a JUH, V. ligy sk. A,B,C, a D, prípadne iné 

súťaţe organizované SsFZ napr. Slovenský pohár. Pre súťaţe vo svojej kompetencii pripravuje návrh 

termínových listín, schvaľuje dosiahnuté výsledky, priebeţné a konečné tabuľky. Rozhoduje 

o námietkach v zmysle SP a RS a iných predpisov a noriem. Vedie pasportizáciu športových objektov 

a futbalových ihrísk spadajúcich do jej pôsobnosti. Komisia má 9 členov a  je zloţená s predsedu, 

vedúceho súťaţného úseku, tajomníka, správcu ihrísk, ISSF manaţéra a referentov súťaţného 

úseku. 

 

Článok 11 

Komisia mládeže 

 

Komisia mládeţe riadi po športovo-technickej stránke na teritóriu stredného Slovenska súťaţe 

v kategórii dorastu a ţiakov: II. liga U-19 a U-17, III. ligy dorastu sk. SEVER a JUH, IV. ligy dorastu 

sk. A,B,C, a D, II. ligy ţiakov U-15 a U-13 sk. SEVER a JUH, III. ligy ţiakov U-15 a U-13 sk. A,B,C 

a D, prípadne iné súťaţe organizované SsFZ v kategóriách mládeţe. Pre súťaţe vo svojej 

kompetencii spracúva návrh termínových listín, schvaľuje dosiahnuté výsledky, priebeţné a konečné 

tabuľky jednotlivých súťaţí a rozhoduje o podaných námietkach. Komisia má 7 členov  je zloţená 

z predsedu, tajomníka, ISSF manaţéra a referentov jednotlivých súťaţí. 

 

Článok 12 

Komisia rozhodcov 

 

Komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov a DZ zaradených na 

nominačné listiny v pôsobnosti SsFZ, zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťaţiach SsFZ bolo v súlade 

s Pravidlami futbalu a navrhuje rozhodcov a DZ na postup do súťaţí riadených SFZ. Dbá o odborný 

rast rozhodcov a DZ. Zabezpečuje a preveruje teoretickú pripravenosť rozhodcov a DZ ako aj fyzickú 

pripravenosť rozhodcov. Komisia má 10 členov a je zloţená z predsedu, podpredsedu, tajomníka 

komisie a ostatných členov komisie. Predsedom KR nemôţe byť predseda alebo sekretár SsFZ, 

predseda alebo člen kontrolného orgánu SsFZ, alebo orgánu pre zabezpečenie spravodlivosti SsFZ. 

Členovia komisie sú skúsení bývalí rozhodcovia a nesmú mať priamy pracovný vzťah so ţiadnym FK, 

alebo organizáciou zastupujúcou FK. Výkon funkcie v komisii je nezlučiteľný s výkonom funkcie 

rozhodcu na rovnakom stupni riadenia. Komisia môţe vytvoriť na plnenie svojich úloh pracovnú 

skupinu (úsek) zloţenú na princípe odbornosti, ktorej členmi môţu byť aj osoby, ktoré nie sú členmi 

komisie. Vedúcim úseku je vţdy člen komisie. Komisia vytvára nasledovné úseky: 

a) Školský a organizačný úsek, 

b) Úsek pre nábor rozhodcov a Projekt Talent, 

c) Úsek delegátov zväzu, 

d) Obsadzovací úsek, 

e) Technický úsek, 

f) Video úsek a úsek pre riešenie sťaţností. 

Členov jednotlivých úsekov schvaľuje, na návrh predsedu komisie VV. 

 

 

 

 



Článok 13 

Trénersko–metodická komisia 

 

Trénersko-metodická komisia zabezpečuje najmä sledovanie a vyuţívanie hlavných vývojových 

trénersko-metodických trendov doma i v zahraničí, školenie, doškolenie a rekvalifikáciu trénerov 

a usmerňuje ich pôsobenie v profesionálnom, amatérskom i mládeţníckom futbale v podmienkach 

SsFZ. Pripravuje činnosť a zabezpečuje odborné vedenie výberov SsFZ všetkých vekových kategórií. 

Komisia má 10 členov a je zloţená z predsedu, podpredsedu a členov komisie. Komisia môţe vytvoriť 

na plnenie svojich úloh pracovnú skupinu (úsek) zloţenú na princípe odbornosti, ktorej členmi môţu 

byť aj osoby, ktoré nie sú členmi komisie. Vedúcim úseku je vţdy člen komisie. Komisia vytvára 

nasledovné úseky: 

a) Úsek seniorského futbalu, 

b) Úsek mládeţníckeho futbalu a výberov, 

c) Vzdelávací úsek, 

d) Úsek dievčenského a ţenského futbalu. 

Členov jednotlivých úsekov schvaľuje, na návrh predsedu komisie VV. 

 

Článok 14 

Matričná komisia 

 

Matričná komisia zabezpečuje  transferové konanie v pôsobnosti SsFZ najmä v oblasti odborného 

usmernenia pracovníkov aparátu SsFZ, zabezpečujúcich túto činnosť v prostredí ISSF. Komisia má 3 

členov a skladá sa z predsedu, tajomníka komisie a člena. 

 

Článok 15 

Hospodárska komisia 

 

Hospodárska komisia kontroluje a odborne usmerňuje plnenie vzájomných pohľadávok medzi FK, 

sleduje platobnú disciplínu FK a ostatných členov SsFZ v poloţkách, ktoré nie sú súčasťou MZF. 

Komisia má 3 členov a skladá sa z predsedu a členov komisie. 

 

Článok 16 

Komisia ženského futbalu 

 

Komisia ţenského futbali zabezpečuje starostlivosť o rozvoj dievčenského a ţenského futbalu na 

území stredného Slovenska najmä v oblasti podpory a realizácie projektov SFZ v rámci rozvoja 

ţenského futbalu v regiónoch. Komisia má 5 členov a skladá sa z predsedu a členov komisie. 

 

 

Článok 17 

Zdravotná komisia 

 

Zdravotná komisia pomáha pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti počas podujatí pripravovaných 

SsFZ ako sú akcie jednotlivých výberov, fyzických previerok rozhodcov a pod.. Zabezpečuje školenia 

a doškolenia funkcionárskeho aktívu v oblasti zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci v športe 

a upravuje uvedenú problematiku v RS. Komisia má 3 členov. Skladá sa z predsedu a členov. 

 

 



Článok 18 

Komisie ad hoc a pracovné skupiny SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 55) 

 

Na riešenie špecifických úloh, najmä pokiaľ tieto úlohy nepatria do kompetencie príslušných orgánov, 

či komisií SsFZ,  môţe VV SsFZ zriadiť ad hoc komisie, alebo pracovné skupiny. 

VV SsFZ ustanoví ich predsedu, zloţenie a určí zameranie. Po splnení zadania predseda komisie, 

resp. vedúci skupiny predloţí VV SsFZ záverečnú správu a návrh opatrení na konečné riešenie 

daného problému. 

 

Článok 19 

Aparát a vedúci sekretár SsFZ 

(Stanovy SsFZ čl. 56) 

 

Na vykonávanie administratívno – organizačnej činnosti zriaďuje SsFZ aparát na základe zmluvného 

vzťahu so SFZ, resp. SsFZ. Na jeho čele stojí vedúci sekretár SsFZ. Členovia aparátu sú 

v záleţitostiach SsFZ podriadení predsedovi SsFZ. 

Zloţenie, právomoc a pôsobnosť pracovníkov aparátu schvaľuje VV SsFZ, pričom vykonávajú činnosť 

v zmysle náplne práce a im pridelených úloh. 

Vedúci sekretár SsFZ je priamym nadriadeným pracovníkov aparátu. Zúčastňuje sa okrem iného na 

zasadnutí VV a Konferencie SsFZ, pripravuje tieto rokovanie po stránke obsahovej a technickej, 

koordinuje činnosť komisií, zabezpečuje realizáciu rozhodnutí VV a konferencie, zodpovedá za 

efektívne hospodárenie s financiami i majetkom SsFZ. V nevyhnutných prípadoch zastupuje 

predsedu SsFZ v nim stanovenom rozsahu. 

 

Článok 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa doteraz platný Organizačný poriadok SsFZ, schválený Konferenciou SsFZ dňa 

14.12.2007. 

2. Tento Organizačný poriadok SsFZ bol prerokovaný a schválený na VV SsFZ dňa 8. 11. 2013 a 

nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 


