
 

Š t a t ú t 
 

Odvolacej komisie Stredoslovenského futbalového zväzu. 
 

 
 

 
Článok  I. 

 
Právomoc Odvolacej komisie. 

 
1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti, zriadený VV  SsFZ v zmysle 
čl. 53  
Stanov SsFZ  schválených Konferenciou dňa 16.12.2012. 
 
2. Komisia má rozhodovaciu právomoc v odvolacom konaní, ktoré je na úrovni SsFZ 
jednostupňové. 
 
3. Komisia sa pri svojej činnosti riadi Štatútom Odvolacej komisie, ktorý bol schválený 
Výkonným výborom SsFZ na zasadnutí dňa 18.1.2013, prípadne ďalšími predpismi 
schválenými VV SsFZ  týkajúcimi sa odvolacieho konania  pre súťaţe riadené SsFZ. 
 
 4.Prerokováva odvolania podané jednotlivcami alebo kolektívmi  pôsobiacich v súťaţiach 
riadených SsFZ  proti rozhodnutiam DK a ostatných komisií ŠTK, KM, MaK, KR, TMK,HK ak 
sú splnené podmienky stanovené predpismi SFZ – SP, DP, PP prípadne ďalších predpisov.      
 
 5. Komisia po prevzatí odvolania jeho obsah preskúma, vykoná vlastné šetrenie na 
podklade materiálov poskytnutých  komisiou, ktorá vo veci rozhodla a má právo pozvať  
k vypočutiu pre objasnenie prípadu zainteresované osoby a svedkov. 
 
 
 

 
Článok II. 

 
Zloženie Odvolacej komisie. 

 
 
1.Komisiu je zloţená s piatich členov. 
 
2. Predsedu Odvolacej komisie volí  a odvoláva Konferencia. Zúčastňuje sa zasadnutí  
Výkonného výboru  SsFZ  a rokovania Konferencie bez práva hlasovať. 
 
3. Zabezpečuje činnosť  komisie po stránke organizačnej a administratívnej, zodpovedá za 
uzavretie odvolania a s kompletizovanie spisu odvolacieho konania v stanovenom termíne. . 
 
4. Členov komisie schvaľuje na návrh predsedu komisie  Výkonný výbor  SsFZ, po dvoch 
zástupcoch      
za Banskobystrický a Ţilinský kraj. 
 
5. Členom komisie nemôţu byť rozhodcovia alebo DZ aktívne pôsobiaci v súťaţiach SsFZ. 
  
 



 
 

Článok III. 
 

Konanie Odvolacej komisie. 
 
 
 
1. Komisia nemá pravidelné zasadnutia,  schádza  sa podľa potreby k prerokovaniu 
podaných odvolaní. 
 
2. Komisia je uznášania schopná ak je prítomný predseda a najmenej traja členovia.      
 
3. Zasadnutie vedie predseda komisie. V prípade jeho neúčasti zo závaţných dôvodov  
rokovanie vedie člen  poverený predsedom komisie.  V prípade dlhodobej neúčasti predsedu  
riadením komisie poverí predseda SsFZ niektorého z jej členov. 
 
4. Rozhodnutie komisie je právoplatné, ak zaň hlasovala väčšina jej členov. V prípade 
rovnosti rozhoduje hlas predsedu. Toto neplatí v prípade, ak vedie zasadnutie poverený člen 
komisie. 
 
5. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia 
v súvislosti so šetrením podaného odvolania, aţ do konečného rozhodnutia komisie 
v predmetnej veci. 
 
6. Ak si predseda alebo členovia komisie z neospravedlniteľných dôvodov nevykonajú 
povinnosti alebo nezachovávajú  nestrannosť  pri objasňovaní  obsahu odvolania VV SsFZ je 
oprávnený vykonať príslušné opatrenia. 
 
7. Podnet na odvolanie predsedu komisie môţe predloţiť Konferencii predseda SsFZ  po 
prerokovaní vo VV SsFZ. Podnet na odvolanie člena komisie predkladá predseda komisie 
VV SsFZ. 
 
8. Komisia vyhotovuje zo svojho zasadnutia zápisnicu. Počas rokovania vyhotovuje záznamy 
o výpovediach svedkov. Všetky materiály získané k prerokovaniu odvolania  archivuje 
v osobitnom spise. 
 
9. O záveroch odvolacej komisie sú ústne informovaní  prítomní  účastníci odvolacieho 
konania.  
Komisia svoje rozhodnutie o prerokovaní odvolania zverejňuje písomne v Spravodajcovi  
SsFZ. 
 
10. Proti konečnému rozhodnutiu Odvolacej komisie SsFZ  je moţné podať opravný 
prostriedok na Odvolaciu komisiu SFZ podľa čl. 59 Stanov SFZ, resp. na Rozhodcovský súd, 
pri dodrţaní ustanovenia  čl. 13 odst. 1 Stanov SsFZ.  
 
         
 
 


