
STANOVY
Stredoslovenského 
futbalového zväzu

(20. oktober 2009)

Tento návrh Stanov SsFZ je spracovaný podľa Stanov SFZ, ktoré vychádzajú zo vzoru 
FIFA a boli schválené na Konferencii SFZ 14. 12. 2007

Poznámky:
- zelený text sú úpravy a doplnky doteraz platných Stanov SsFZ
- prečiarknutý text sa vypúšťa
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Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Názov,sídlo a právna forma

1. Stredoslovenský futbalový zväz (ďalej  len SsFZ) je športovým združením  s právnou 
subjektivitou,  ktoré   dobrovoľne vytvorili  futbalové kluby a oblastné futbalové zväzy 
(ObFZ), pôsobiace na území Stredoslovenského regiónu (Žilinský a Banskobystrický 
kraj).

2. Politická činnosť v SsFZ je neprípustná.  SsFZ v náboženských záležitostiach zaujíma 
neutrálny postoj.

3. SsFZ je riadnym členom Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

4. Sídlom SsFZ je Banská Bystrica.

Článok 2
Účel činnosti

Účelom činnosti SsFZ je najmä:

a) zastupovať záujmy regionálneho futbalového hnutia,  futbalových klubov, združených 
zväzov a ďalších členov,

b) spracovávať koncepciu rozvoja futbalu  Stredoslovenského regiónu,  pri  rešpektovaní 
špecifík profesionálneho a amatérskeho futbalu,

c) starať sa o rozvoj futbalu v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckého 
futbalu,  na  zlepšenie  podmienok  pre  jeho  rozvoj  v  regióne,  podľa  možností  a 
finančných prostriedkov zo SFZ,

d) spolupracovať so štátnymi i samosprávnymi orgánmi a organizáciami regiónu, 

e) zastupovať regionálny futbal v SR i v zahraničí, zabezpečovať činnosť regionálnych 
výberov,poriadať stretnutia a zúčastňovať sa podobných stretnutí v zahraničí,

f) vydávať organizačný poriadok a ďalšie predpisy pre SsFZ, nebudú v zásade odporovať 
legislatíve SFZ, riadiť dlhodobé a krátkodobé súťaže v regióne, ako aj iné stretnutia a 
podujatia podporujúce rozvoj futbalu na tomto území,

g) podporovať, usmerňovať a kontrolovať zásady fair-play a športovej etiky, bojovať proti 
korupcii, intolerancii, rasizmu a násiliu,

h) rešpektovať  Stanovy  SFZ,  Pravidlá  futbalu,  ďalšie  predpisy  UEFA  i  FIFA,  ako  aj 
nariadenia a rozhodnutia orgánov SFZ,
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i) predchádzať  a  zabraňovať  akýmkoľvek  metódam  a  praktikám,  ktoré  by  znamenali 
porušenie  integrity  futbalových  zápasov  a  súťaží,  alebo  by  oslabovali  úlohu  a 
postavenie SFZ v národnom, či medzinárodnom meradle, alebo by viedli k poškodeniu 
mena UEFA a FIFA.

Článok 3
Záväznosť stanov i uznesení orgánov SsFZ a neutralita

1. Stanovy,  organizačné poriadky a ďalšie predpisy či nariadenia  SsFZ  a jeho riadných 
členov,  nebudú  v zásade  odporovať  legislatíve  SFZ  a  týmto  stanovam.  Stanovy 
združených členov taktiež nesmú v zásade odporovať Stanovám SsFZ.

2. O  ich  súlade  organizačných poriadkov riadnych a združených členov so Stanovami 
SsFZ rozhoduje Rada SsFZ (ďalej len Rada).

3. Právoplatné  uznesenia  a  rozhodnutia  orgánov  SFZ  i SsFZ,vydané  v  rámci  ich 
právomoci  a  kompetencie,  sú  pre  všetkých  členov  týchto  orgánov  a  pre  všetkých 
členov SsFZ záväzné.

4. Členovia SsFZ uznávajú Športový arbitrážny súd v Lausanne ako najvyššiu nezávislú 
súdnu autoritu  i  právomoc Rozhodcovského súdu SFZ a zabezpečia rešpektovanie 
rozhodnutí, ktoré tieto orgány prijali.

5. V súlade  so  Stanovami  SFZ  sa  členovia  SsFZ  zaväzujú  v prípade  vzniku  sporov 
v rámci  zväzu,  alebo  v sporoch  ovplyvňujúcich  súťaže,  účastníkov  súťaží,  hráčov, 
funkcionárov a iných zväzových funkcionárov a činiteľov, rešpektovať právomoc, riešiť 
takéto  spory  príslušnými  orgánmi  SsFZ  a  rešpektovať  právomoc  Rozhodcovského 
súdu SFZ. Opravný prostriedok je možné podať k príslušnému orgánu UEFA a FIFA, 
v prípade že bol spor riešený Rozhodcovským súdom SFZ (ďalej len „Rozhodcovský 
súd“) iba podľa zákona č. 244/2002 U.z, o rozhodcovskom konaní.

6. V podmienkach SsFZ nie je prípustná diskriminácia alebo útoky akéhokoľvek druhu 
proti  krajine,  osobe  alebo  skupine  osôb  na  základe  ich  rasového,  etnického,  či 
národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, náboženstva, politiky alebo z iného dôvodu. 
Takáto diskriminácia alebo útok bude potrestaný zastavením činnosti alebo vylúčením 
zo SsFZ.

7. SsFZ  podporuje  priateľské  medziľudské  vzťahy  medzi  svojími  členmi,  klubmi, 
funkcionármi a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí.

8. Každá  osoba  a  organizácia,  zainteresovaná  vo  futbale  v rámci  SsFZ,  je  povinná 
dodržiavať  stanovy,  predpisy  i  rešpektovať  zásady  lojality,  čestnosti  športového 
správania a princípy športovej etiky a etického kódexu futbalu.

9. V podmienkach  SsFZ  platí  princíp  nezlučeľnosti  výkonu  funkcie  vo  výkonnom, 
kontrolnom  alebo  zastupiteľskom  orgáne,  ako  aj  nezlučiteľnosť  výkonu  funkcie 
v profesionálnom  aparáte  s výkonom  volenej  funkcie,  na  rovnakom  stupni  riadenia 
futbalu.
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10. Výkon funkcie vo Výkonnom výbore SsFZ v Rade SsFZ alebo v odborných komisiach 
SsFZ  je  nezlučiteľný  s výkonom  funkcie  rozhodcu,  na  rovnakom  stupni  riadenia 
futbalu.

11. Členovia orgánov SsFZ musia v záležitostiach klubu, ktorého sú členmi, zachovávať 
nestrannosť.To isté platí aj pokiaľ ide o členstvo v jednotlivých komisiach SsFZ.

12.Regionálne a oblastné futbalové zväzy, kluby a profesné združenia musia prijať všetky 
rozhodnutia SFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva, nezávisle od akéhokoľvek 
externého orgánu. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich organizačnú štruktúru.

13.  Fyzická ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločnosti) nesmie 
v žiadnom prípade vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaží.

14.  SsFZ má právo požadovať odstránenie nesúladu noriem a nariadení svojich riadných 
členov  s legislatívou  SsFZ.  Nerešpektovanie  takéhoto  rozhodnutia  môže  byť 
disciplinárne riešené alebo môže viesť k pozastaveniu členstva.

15. Za porušenia Stanov SFZ a Stanov SsFZ, ich poriadkov, smerníc a nariadení sa voči 
jednotlivcom  a  kolektívom  z radov  členov  SsFZ  prijímajú  disciplinárne  opatrenia, 
v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ.

Druhá časť
Členstvo

Článok 4
Členstvo v SsFZ

1. SsFZ má riadnych, združených a čestných členov.

2. Riadnymi členmi sú futbalové kluby  stredoslovenských  regionálnych súťaží a ObFZ, 
pôsobiace  v krajoch  Žilina  a  Banská  Bystrica,  ktoré  môžu  mať  vlastnú  právnu 
subjektivitu.

3. Združenými  členmi  sa  môžu  stať  združenia,  ktorých  cieľom je  napomáhať  futbalu, 
v rámci  SsFZ,  starať  sa  o  jeho  rozvoj  a  príťažlivosť,  ako  napr.:  Asociácia  hráčov, 
trénerov,  rozhodcov  a  iné  združenia.  O  prijatí  združených  členov  rozhoduje 
Konferencia  SsFZ (ďalej  len konferencia).  Ich  zástupcovia  sa zúčastňujú  rokovania 
Konferencie SsFZ, bez práva hlasovať.

4. Za  čestného  člena  môže  byť  Konferenciou  SsFZ,  prijatá  osoba,  ktorá  sa  zvlášť 
zaslúžila o činnosť, rozvoj a propagáciu futbalu na strednom Slovensku.
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Článok 5
Práva a povinnosti riadnych členov SsFZ

1. Riadni členovia SsFZ predovšetkým:

a) vyjadrujú  záujmy  futbalového  hnutia  v  obciach,  mestách  a  oblastiach 
Stredoslovenského regiónu,

b) starajú sa o všetranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú o jeho príťažlivosť medzi 
mládežou,

c) spolupracujú so štátnymi  i samosprávnymi  orgánmi a inými organizáciami na úrovni 
obcí, miest  okresov a krajov,

d) zastupujú spoločné záujmy členov,

e) vydávajú si vlastné stanovy, organizačné poriadky a vykonávacie nariadenia, v ktorých 
upravujú najmä práva a povinnosti svojích členov, stanovujú rozsah svojej právnej a 
ekonomickej subjektivity a rozhodujú o svojom organizačnom začlenení v horizontálnej 
rovine (samostatný klub alebo spojenie s inými oddielmi do telovýchovnej jednoty), ako 
aj združení sa v regionálnom futbalovom zväze,

f) navrhujú zástupcov do orgánov SsFZ, orgánov SFZ a volia delegátov na Konferenciu 
SsFZ,

g) v súlade so základnými predpismi schválenými Konferenciou SsFZ, vydávajú vlastné 
vykonávacie pokyny pre súťaže, ktoré riadia a usporadúvajú,

h) vytvárajú podmienky a zabezpečujú činnosť najmä mládežníckych výberov regiónu a 
oblasti tak, aby táto činnosť bola v súlade s potrebami reprezentácie Slovenska,

i) zúčastňujú sa so svojimi oddielmi družstvami príslušných súťaží,

j) získavajú prostriedky na zabezpečenie rozvoja futbalu,

k) sú povinní rešpektovať stanovy, predpisy, smernice a nariadenia FIFA, UEFA, SFZ a 
SsFZ, vydané v rámci ich právomoci,

l) majú za povinnosť platiť členské príspevky a poplatky stanovené v normách SFZ,

m) sú  povinní  prijať  opatrenia,  na  základe  ktorých  bude  akýkoľvek  spor,  súvisiaci  so 
stanovami SsFZ, predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA, ktorý si 
vyžaduje arbitrážne konanie a ktorý sa týka jeho samotného alebo niektorého z jeho 
členov, riešený príslušnými orgánmi SsFZ resp. SFZ, vrátane Rozhodcovského súdu 
SFZ,

n) oznámiť SsFZ akékoľvek zmeny v stanovách, predpisoch a v zozname funkcionárov, 
prípadne iné závažné skutočnosti súvisiace z riadnym členstvom v SsFZ,

o) neudržiavať  žiadne  vzťahy  športového  charakteru  so  subjektami,  ktoré  nie  sú 
uznávane FIFA, UEFA a SFZ alebo s partnermi, ktorých členstvo bolo pozastavené 
alebo boli z členstva vylúčení,
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p) dodržiavať  zásady  lojality,  čestnosti,  športového  správania  a  boja  proti  dopingu  a 
korupcii,

q) riadni  členovia  SsFZ (kluby alebo  skupina  klubov),  nesmú byť  členmi  iného  zväzu 
vrátane iného národného zväzu, alebo sa zúčastňovať súťaží (okrem priateľských a 
turnajových stretnutí) na pôde iného zväzu, bez súhlasu SsFZ.

r) porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena SsFZ, môže viesť k sankciám 
podľa týchto Stanov a iných noriem SFZ.

2. Podmienky prijatia za riadneho člena SsFZ

A) Právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom SsFZ podá písomnú prihlášku na 
VV SsFZ.

B) K prihláške za riadneho člena SsFZ musia byť priložené nasledovné dokumenty:
a) kópia právoplatných stanov, ktoré musia byť v súlade so Stanovami SsFZ, 

právoplatný  doklad  o  zaregistrovaní  združenia  potvrdzujúci  jeho  právnu 
formu a v prípade obchodnej spoločnosti výpis z obchodného registra,

b) vyhlásenie žiadateľa, že bude vždy dodržiavať stanovy, normy a rozhodnutia 
SsFZ, SFZ, FIFA a UEFA,

c) vyhlásenie  žiadateľa,  že uznáva Rozhodcovský súd a športový arbitrážny 
súd (ŠAS) v Lausanne tak, jako je to uvedené v týchto stanovách,

d) vyhlásenie  žiadateľa,  že  sa  bude  zúčastňovať  len  súťaží  organizovaných 
SsFZ, SFZ resp. oblastných futbalových zväzov,

e) vyhlásenie žiadateľa,  že jeho právny stav mu umožňuje robiť  rozhodnutia 
nezávisle od akéhokoľvek externého subjektu,

f) zoznam  funkcionárov  s vyznačením  oprávnených  štatutárov,  ktorí  majú 
právo vstupovať do právne záväzných zmlúv s tretími stranami,

g) kópiu  zápisnice  zo  zasadnutia  najvyššieho  orgánu  (konferencia,  valné 
zhromaždenie atď.) na ktorom sa odsúhlasila prihláška prijatia za riadneho 
člena SsFZ.

Po splnení týchto podmienok VV SsFZ rozhodne o prijatí  žiadateľa za riadného člena 
SsFZ.

Článok 6
Práva a povinnosti združených členov SsFZ

Združení členovia predovšetkým:

a) vyjadrujú záujmy svojich individuálnych členov, predkladajú ich názory a informujú o 
nich orgány SsFZ. Zvolení zástupcovia združených členov sa môžu zúčastňovať na 
rokovaniach Konferencie SsFZ,
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b) pôsobia v prospech futbalu, sú povinní posilňovať jeho spoločenskú vážnosť a obľubu, 
zvyšovať mravnú a odbornú úroveň svojich členov a funkcionárov,

c) vydávajú  svoje  stanovy,  ktorými  upravujú vzťahy v rámci  ich organizačnej  štruktúry 
vzťahy k orgánom SsFZ a súťažiam, ktoré riadi SsFZ.Ich stanovy nesmú odporovať 
Stanovám SsFZ.

Článok 7
Práva a povinnosti čestných členov SsFZ

Čestní členovia:

a) sa  môžu  zúčastňovať  na  rokovaní  konferencie,  v  prípade  riadneho  delegovania 
územným zväzom majú právo hlasovať,

b) podporujú záujmy futbalového hnutia a podľa svojich možností aktívne napomáhajú 
rozvoju futbalového hnutia,

c) môžu byť volení do orgánov SsFZ.

Tretia časť
Orgány SsFZ

Článok 8
Štruktúra orgánov SsFZ

1. Orgánmi Stredoslovenského futbalového zväzu sú:
a) Konferencia SsFZ,
b) Rada SsFZ,
c) Výkonný výbor SsFZ,
d) Revízna komisia SsFZ,
e) Komisie SsFZ (ďalej len komisie).

2. Rada  SsFZ  je  vytvorená  na  základe  paritného  zastúpenia  oblastných  futbalových 
zväzov.Výkonný výbor a komisie sú vytvorené na princípe odbornosti a efektívnosti a 
ako také sú priamo zodpovedné demokraticky voleným orgánom SsFZ.

Orgány SsFZ zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:
    a) Konferencia      -   riadnym členom SsFZ
    b) Rada SsFZ       -   Konferencii SsFZ
    c) Výkonný výbor  -   Rade SsFZ
    d) Komisie SsFZ   -   v operatívnej riadiacej práci Výkonnému výboru SsFZ, v  
                                     koncepčných a personálnych otázkach (funkcia  predsedov
                                     komisií) Rade SsFZ. Ostatných členov komisií schvaľuje VV SsFZ 
                                     

7



3. Funkčné  obdobie  členov Rady,  Výkonného  výboru,  predsedu  a  predsedu  Revíznej 
komisie SsFZ trvá štyri roky.

Článok 9
Konferencia SsFZ

Najvyšším  orgánom  SsFZ  je  konferencia,  ktorá  sa  koná  spravidla  každé  dva  roky, 
najmenej však raz za štyri roky.
Termín a miesto konania konferencie stanoví Rada 30 dní vopred a informuje o tom 
neodkladne kluby, ObFZ a ďalších členov.

Článok 10
Príprava Konferencie SsFZ

1. Kľúč k voľbe delegátov na konferenciu stanoví Rada SsFZ. Rešpektuje pritom princíp 
rovnakého  zastúpenia  ObFZ  a  pomerného  zastúpenia  oblastí  podľa  počtu  klubov 
štartujúcich v regionálnych súťažiach a zásady, že každý klub môže  zastupovať iba 
jeden  delegát.  To  sa  však  netýka  prípadu,  keď  zástupca  futbalového  klubu  sa 
zúčastňuje konferencie ako člen Rady a člen VV SsFZ.

2. Ako riadni  členovia  s  právom hlasovať  sa konferencie  zúčastňujú  členovia  Rady a 
predsedovia  komisií  SsFZ.  Členovia Výkonného  výboru  a  sekretári  SsFZ  sa  môžu 
konferencie  zúčastňujú,  avšak nemajú právo hlasovať.  zúčastniť  a môžu byť na ňu 
riadnými členmi delegovaní s právom hlasovať.

3. Konferencie sa môžu zúčastniť aj delegovaní zástupcovia združených členov a čestní 
členovia SsFZ, nemajú však právo hlasovať.

4. Výkonný výbor je oprávnený pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby, pokiaľ to považujú 
za potrebné vzhľadom na obsah prerokovaných záležitostí.

5. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná 2/3 väčšina delegátov 
s právom hlasovať.

6. Konferenciu riadi predsedajúci, ktorý je spravidla členom VV SsFZ.

7. Návrhy a zmeny stanov a poriadkov SsFZ, rovnako tak prihlášky za združených členov 
SsFZ, návrhy na členstvo SsFZ v domácich združeniach, či návrhy na vystúpenie z 
nich, musia byť členmi združenými, ako aj inými osobami zaslané Rade 2 mesiace 21 
dní pred dňom konania konferencie. Návrhy, ktoré budú podané neskôr, alebo až na 
konferencii, je možné prerokovať len so súhlasom väčšiny prítomných delegátov.

8. Ak majú byť na konferencii uskutočnené voľby funkcionárov, je Rada SsFZ povinná 
najneskôr 1 mesiac pred jej konaním ustanoviť volebnú komisiu.
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Článok 11
Právomoc a pôsobnosť Konferencie SsFZ

1. Konferencia  má  v  rámci  pôsobnosti  SsFZ  právomoc  normotvornú,  rozhodovaciu  a 
kontrolnú.

2. Konferencia SsFZ:

a) prerokováva správu o činnosti SsFZ od predchádzajúcej konferencie. Jej  súčasťou 
je správa o činnosti Rady SsFZ,  

b) schvaľuje  Stanovy  SsFZ,  ich  zmeny a  doplnky  a  členov  Rady SsFZ,  ktorí  boli 
zvolení do tohoto orgánu na konferenciách ObFZ, z radov zástupcov činných vo FK 
účinkujúcich v regionálnych súťažiach,

c) volí predsedu SsFZ, ostatných členov Výkonného výboru SsFZ, predsedu Revíznej 
komisie SsFZ, členov Rady SFZ (troch zo Žilinského a troch z Banskobystrického 
kraja) a delegátov na Konferenciu SFZ,

d) prijíma do SsFZ združených a ostatných členov,

e) rozhoduje o členstve v SFZ, alebo v iných športových organizáciach, ako aj výstupe 
z nich, rozhoduje o zrušení SsFZ,

f) rozhoduje o návrhoch riadnych a združených členov,

g) prerokováva a rozhoduje o otázkach v týchto stanovách neupravených,  ak tieto 
súvisia s organizáciou a činnosťou SsFZ.

h) konečné  rozhodnutie  o  akýchkoľvek  záležitostiach  neupravených  v týchto 
stanovách,  alebo  v prípade  vyššej  moci,  prináleží  Konferencii  SsFZ  -  v období 
medzi konferenciami – Rade SsFZ.

Článok 12
Hlasovanie o obsahových otázkach

 
1. Pred každým hlasovaním na konferencii, sa rozhodne o jeho spôsobe.

2. Návrh  je  prijatý,  ak  za  tento  návrh  hlasovala  nadpolovičná  väčšina  prítomných 
delegátov s právom hlasovať.

Článok 13
Voľby

1. Členov Rady SFZ, predsedu SsFZ , predsedu RK SsFZ, ostatných členov Výkonného 
výboru SsFZ ako aj delegátov na konferenciu SFZ volia delegáti s právom hlasovať.
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2. Volebná komisia navrhuje na každú volenú funkciu spravidla dvoch kandidátov. Volené 
môžu byť osoby príslušné k SsFZ.Nemusia sa pritom zúčastniť konferencie s právom 
hlasovať.Musia však byť  na konferenciu  pozvané a navrhovaný kandidát  musí  svoj 
súhlas vyjadriť osobne, alebo v prípade neprítomnosti potvrdiť písomne.

3.
a) každý ObFZ zastupujú v Rade SsFZ dvaja členovia. Jeden za ObFZ – spravidla 

predseda  ObFZ  a  druhý  z  radov  funkcionárov  FK,  účinkujúcich  v  regionálnych 
súťažiach.  Voľby  obidvoch  zástupcov  ObFZ  v  Rade  SsFZ  sa  uskutočňujú  na 
konferenciách  ObFZ.  Pri  voľbe  zástupcu  za  FK  na  konferenciach  ObFZ,  sa 
uplatňuje oddelené hlasovanie delegátov za kluby štartujúce v súťažiach SsFZ,    

b) v prípade, že Konferencia SsFZ nepotvrdí voľbu niektorého z nich, postupuje sa 
podľa odseku 3, písmeno c, tohoto článku.

c) ak  v  priebehu  volebného  obdobia  z  rôznych  príčin  nemôže  zvolený  člen  Rady 
SsFZ vykonávať svoju funkciu (napr. pri zástupcovi člena za kluby-FK vypadne zo 
súťaží  SsFZ,  resp.  postúpi  do  republikových  súťaží),  Výkonný  výbor  SsFZ 
vyrozumie Radu príslušného ObFZ, aby zabezpečila náhradu v zmysle odseku a, 
tohoto odstavca.

4. Pri voľbách predsedu SsFZ, predsedu RK SsFZ a členov Výkonného výboru je zvolený 
kandidát,  ktorý  získa  nadpolovičnú  väčšinu  hlasov prítomných  delegátov  s  právom 
hlasovať. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska v prvom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu 
hlasov,  organizuje  sa  druhé  kolo  hlasovania,  v ktorom  kandidujú  dvaja  kandidáti  s 
najväčším počtom hlasov. K zvoleniu v druhom i ďalších kolách, stačí pomerná väčšina 
hlasov.

5. Podrobnejší priebeh volieb upraví volebný poriadok konferencie.

Článok 14
Mimoriadna konferencia SsFZ

1. Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná, ak o to písomne požiada 3/4 členov Rady, 
alebo minimálne 50% riadnych členov SsFZ. V takomto prípade musí byť mimoriadna 
konferencia zvolaná do 6 týždňov, odo dňa rozhodnutia Rady o jej zvolaní, resp. do 6 
týždňov  od  doručenia  písomného  prejavu  50%  riadnych  členov  SsFZ  žiadajúcich 
zvolanie mimoriadnej konferencie.

2. Na organizáciu a priebeh mimoriadnej konferencie sa primerane použijú články 10 až 
13 Stanov SsFZ.

Článok 15
Rada Stredolovenského futbalového zväzu

1. Najvyšším  orgánom  SsFZ  v  období  medzi  konferenciami  je  Rada  SsFZ.  Je 
zastupiteľským orgánom, v ktorom sú rovnomerne zastúpené všetky ObFZ regiónu.

2. Rada  SsFZ  má  23  členov  (11  zástupcov  ObFZ,  spravidla  predsedov  ObFZ  a  11 
zástupcov z radov funkcionárov FK regionálnych súťaží  príslušných ObFZ). Na čele 
Rady je predseda SsFZ.
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3. Radu zvoláva predseda SsFZ, alebo poverený člen Výkonného výboru SsFZ. Každý 
rok sa konajú spravidla 2-3 riadne schôdze Rady SsFZ.

4. Predseda SsFZ môže zvolať zasadnutie Rady podľa potreby. Na žiadosť 3/4 členov 
Rady, musí zvolať mimoriadne zasadnutie Rady a to do 21 dní.

Článok 16
Právomoc a pôsobnosť Rady SsFZ

1. Rada má v zmysle Stanov SsFZ normotvornú,  rozhodovaciu,  odvolaciu a kontrolnú 
právomoc.

2. Rada je oprávnená:
a) vytvárať a rušiť komisie, voliť a odvolávať ich predsedov,

b) kontrolovať  činnosť  predsedu  a  ďalších  členov  Výkonného  výboru.  V  prípade 
opakovaného  neplnenia  povinností,  alebo  z   iných  závažných  dôvodov,  môže 
vysloviť nedôveru jednotlivým členom Výkonného výboru a odvolať ich z funkcie.  V 
tomto prípade poverí výkonom funkcie iného funkcionára do konania konferencie. 
Ak chce vysloviť nedôveru predsedovi SsFZ, musí zvolať mimoriadnú konferenciu 
SsFZ, pri dodržaní zásad článku 14,

c) rozhodovať  o  zásadných  otázkach  týkajúcich  sa  hospodárenia  SsFZ.  Najmä 
prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení v bežnom roku a návrh rozpočtu na 
budúci rok,

d) rozhodovať ako druhostupňový odvolací orgán SsFZ,

e) prijímať  dočasné  zmeny Stanov SsFZ  a  vykonávajúcich  predpisov,  ktoré  prijala 
konferencia, ak takéto zmeny neznesú odklad, 

f) prijímať vykonávacie predpisy, pokiaľ ich prijatie neprináleží do výlučnej pôsobnosti 
konferencie,ako sú napr.volebné a rokovacie poriadky orgánov SsFZ apod.,

g) zvolávať a pripravovať po obsahovej i personálnej stránke konferenciu SsFZ,

h) konať a rozhodovať aj v iných otázkach, ktoré patria do kompetencie konferencie, 
respektíve  o  záležitostiach  neupravených  v týchto  stanovách,  alebo  v prípade 
vyššej moci,  ak tieto neznesú odklad. Rozhodnutia Rady v takýchto záležitostiach 
sú platné do naj-bližšej konferencie.

Článok 17
Rokovanie Rady SsFZ

1. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

2. Rokovanie  Rady  vedie  predseda  SsFZ,  alebo  ním  poverený  člen  Rady,  alebo 
Výkonného výboru SsFZ.

11



3. O spôsobe hlasovania rozhodne Rada. Uznesenia musia byť schválené nadpolovičnou 
väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu.

4. Na  rokovaní  Rady  sa  môžu  zúčastniť  zástupcovia  združených  členov,  členovia 
Výkonného výboru, vedúci sekretár a sekretár SsFZ. Rada môže prizvať na rokovanie 
zástupcov  klubov,  predsedov  komisií  a  ďalšie  osoby  potrebné  k  prerokovávanej 
problematike.

Článok 18
Výkonný výbor SsFZ

1. Výkonný výbor operatívne riadi činnosť SsFZ. Rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ 
týmito  stanovami,  alebo  inými  základnými  predpismi  nie  sú  vyhradené  konferencii, 
Rade, alebo komisiam a rozhoduje ako prvostupňový odvolací orgán SsFZ.

2. Výkonný výbor SsFZ tvorí predseda SsFZ, dvaja podpredsedovia (jeden za Žilinský a 
jeden za Banskobystrický kraj),  zástupca trénerov, zástupca rozhodcov,  ekonomický 
tajomník a  ďalší  funkcionári  do  počtu  11,  prevažne na báze  predsedov odborných 
komisií a odbornosti.

3. Člen Výkonného výboru SsFZ musí byť bezúhonný a príslušný k SsFZ.

4. V prípade, že člen VV SsFZ z hocijakého dôvodu ukončí činnosť v tomto orgáne, jeho 
náhradu do najbližšej konferencie vyrieši Rada SsFZ.

Článok 19
Práva a povinnosti Výkonného výboru SsFZ

1. Členovia Výkonného výbori sú povinní vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech 
stredoslovenského  a  slovenského  futbalu,  dbať  na  jeho  záujmy  a  posilňovať 
spoločenskú vážnosť futbalu.

2. Členovia  Výkonného  výboru  sú  povinní  zúčastňovať  sa  jeho  rokovania.  V  prípade 
postupu, ktorý je nezlučiteľný so cťou futbalového funkcionára, alebo v prípade, že sa 
nebudú vo  väčšej miere zúčastňovať činnosti Výkonného výboru, môžu byť z funkcie 
odvolaní a to konferenciou, alebo Radou SsFZ.Odvolanie Radou následne podlieha 
potvrdeniu konferenciou.

Výkonný výbor:

a) rozhoduje v otázkach majstrovských súťaží,  schvaľuje miesto konania a organizáciu 
stretnutí, resp. súťaží organizovaných  v kompetencii SsFZ, 

b) rozhoduje  o  odvolaniach  proti  rozhodnutiu  komisií  a  orgánov  ako  prvostupňový 
odvolací orgán,

c) schvaľuje zloženie komisií, dohliada na ich činnosť a predsedov komisií (pokiaľ nie sú 
členmi VV)  ,   môže pozývať na svoje rokovanie,
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d) prerokováva a uzatvára dohody s inými organizáciami,
e) zabezpečuje styk so SFZ a ak si to situácia vyžiada aj s domácimi a zahraničnými 

športovými zväzmi a organizáciami,

f) pripravuje návrhy pre rokovanie Rady a konferencie SsFZ,

g) podľa podmienok a potrieb vytvára  a odvoláva platený aparát SsFZ, stanovuje jeho 
kompetenciu a právomoc,

h) zariaďuje neodkladné záležitosti aj nad rámec svojej základnej pôsobnosti, o čom musí 
neodkladne informovať Radu SsFZ,

i) schvaľuje program reprezentačných družstiev regiónu (ak budú zriadené),

j) prerokováva a schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov SsFZ, ako aj 
ich postup do republikových súťaží a zostup do nižších súťaží,  na príslušný súťažný 
ročník,

k) prerokováva rozpočet a účtovnú uzávierku SsFZ.

Článok 20
Rokovanie Výkonného výboru SsFZ

1. Predseda SsFZ zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však 1 x za mesiac. 
Výkonný výbor musí zvolať ak o to požiada väčšina jeho členov alebo Rada SsFZ.

2. Výkonný výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná väčšina jeho členov. Uznesenia sa 
prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3. Sekretári SsFZ majú za povinnosť zúčastňovať sa schôdzí  Výkonného výboru.

4. Rokovania  Výkonného  výboru  sa  môžu  zúčastniť  predsedovia  komisií  a  ďalšie 
prizvané  osoby. Ich  prítomnosť  je  však  povinná nevyhnutná pri  prerokovávaní 
materiálov spadajúcich do ich pôsobností.

Článok 21
Predseda SsFZ

1. Štatutárnym orgánom SsFZ a jeho Výkonného výboru je predseda SsFZ.

2. Predseda SsFZ pri výkone svojich funkcií záväzne vystupuje v mene SsFZ, Rady a 
Výkonného  výboru.  K  zastupovaniu  môže  predseda  splnomocniť  v  stanovenom 
rozsahu i podpredsedov,vedúceho sekretára, prípadne ďalších funkcionárov SsFZ.

3. Predseda zvoláva zasadnutie Rady, Výkonného výboru a riadi ich činnosť.
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Článok 22
Komisie SsFZ

1. K  operatívnemu  riadeniu  jednotlivých  oblastí  činnosti  si  SsFZ  zriaďuje  odborné 
komisie.

2. Predsedov komisií volí a odvoláva Rada. Rada taktiež rozhoduje o vzniku novej, resp. 
o zrušení existujúcej komisie.

3. Členov komisií schvaľuje na návrh predsedu komisie Výkonný výbor.

4. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií upravuje „Oragnizačný poriadok SsFZ“, ktorý 
schvaľuje Rada SsFZ.

Článok 23
Revízna komisia SsFZ

1. Revízna  komisia  SsFZ  je  nezávislý  kontrolný  orgán,  ktorý  uskutočňuje  kontrolu 
hospodárenia s prostriedkami SsFZ, dodržiavanie noriem a poriadkov SsFZ.

2. Revízna komisia sa skladá z predsedu, ktorého volí konferencia a štyroch členov, 2 zo 
severu za Žilinský kraj a 2 z juhu za Banskobystrický kraj, ktorých na návrh predsedu 
komisie po odsúhlasení vo VV schvaľuje Rada SsFZ. Členovia Revíznej komisie SsFZ 
nemôžu byť zároveň členmi iného orgánu SsFZ.

3. Revízna komisia predkladá o svojej činnosti raz ročne správu Rade SsFZ a na každú 
konferenciu  súhrnú  správu  s  návrhmi  na  opatrenie.  O  zistených  nedostatkoch 
neodkladne informuje predsedu SsFZ.

4. Komisia si vytvára plán kontrolnej činnosti a z každej vykonanej kontroly vyhotovuje 
správu s návrhmi na opatrenie pre príslušný riadiaci orgán SsFZ.

5. Komisia  zasadá  najmenej  raz  za  polrok  a  zasadnutie  zvoláva  predseda  komisie 
najmenej 10 dní pred zasadnutím.

6. Komisia svoju činnosť zameriava hlavne na:
a) kontrolu efektívnosti hospodárenia s prostriedkami SsFZ,
b) posudzuje  dodržiavanie  efektívnosti  a  adresnosti  finančných  prostriedkov 

poskytnutých členom SsFZ,
c) posudzuje  dodržiavanie  Stanov  SsFZ,  Organizačného  poriadku  SsFZ  a  ďalších 

noriem schválených orgánmi SsFZ.

7. Komisia si môže ku konkrétnym kontrolám vyžiadať posudky, expertízy a stanoviská 
od jednotlivých funkcionárov, ale aj od orgánov SsFZ.

8. O  každom  uznesení,  alebo  závere  komisie  sa  rozhoduje  hlasovaním,  pri  rovnosti 
hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

9. Pre  prácu  komisie  vytvára  vedúci  sekretár  SsFZ  vhodné  materiálne  a  technické 
podmienky.
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10.Predseda komisie je prizvaný na každé rokovanie Rady a VV SsFZ.

11.Každý  člen  SsFZ,  alebo  riadiaci  orgán  SsFZ  môže  podať  komisii  podnet  na 
preskúmanie správnosti postupu a uplatňovania noriem orgánmi SsFZ.

Článok 24
Aparát  SsFZ

1. Zloženie, právomoc a pôsobnosť aparátu schvaľuje VV SsFZ.

2. Na čele aparátu je vedúci sekretár, ktorého  navrhuje Výkonný výbor. Je povinný sa 
zúčastňovať rokovania Rady a Výkonného výboru.

3. Zloženie,  právomoc,  pôsobnosť,  ako  aj  práva  a  povinnosti  platených  pracovníkov 
zamestnancov aparátu SsFZ (ak podmienky dovolia ich zriadenie), stanoví zvláštnym 
predpisom Výkonný výbor.

Štvrtá časť
Právna subjektivita a hospodárenie

Článok 25
Právna subjektivita SsFZ

Stredoslovenský  futbalový  zväz  je  samostatným  športovým  združením  s  právnou 
subjektivitou.  V mene SsFZ rokuje  výkonný výbor,  ktorý navonok zastupuje  predseda, 
podpredsedovia, alebo iný poverený člen, prípadne poverený pracovník aparátu v rozsahu 
im daného splnomocnenia.

Článok 26
Hospodárenie SsFZ

Možné majetkové a finančné zdroje SsFZ sú najmä:
a) majetok získaný prevodom na SsFZ,
b) poplatky  futbalových  klubov,  ktorých  družstvá  štartujú  družstiev  hrajúcich  v 

majstrovských v majstrovských  súťažiach SsFZ (napr.  základný štartovný  vklad pred 
začiatkom súťažného ročníka).  Ich výšku stanoví Ich výšku schvaľuje schváli Rada 
SsFZ,

c) príjem z členský príspevkov,
d) poplatky za registráciu hráčov,
e) poplatky za prestupy hráčov,
f) príjem zo stretnutí výberov regiónu doma i v zahraničí,
g) správne poplatky a peňažité pokuty ukladané v regionálnych súťažiach,
h) príjmy z reklám a z vlastnej podnikateľskej činnosti,
i) príjmy z dotácie od SFZ,
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j) dary a dotácie od sponzorov,
k) úroky z deponovaných vkladov a pôžičiek,
l) prevádzkovať vlastné zariadenia a podniky v prospech rozvoja futbalu,

Článok 27
Finančné hospodárenie SsFZ

1. SsFZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným 
spravovaním  majetku  a  finančných  záležitostí  je  poverený  ekonomický  tajomník 
Výkonného výboru a aparát SsFZ.

2. Výkonný výbor  a ekonomický tajomník predkladá Rade SsFZ každoročne správu o 
hospodárení.

3. Finančné  hospodárenie  bližšie  upravia  smernice  ekonomického  a  finančného 
hospodárenia v SsFZ.

Piata časť
Záverečné ustanovenia

Článok 28
Vystúpenie zo SsFZ

1. Klub, ktorý chce vystúpiť zo SsFZ je povinný o tom informovať najmenej dva mesiace 
vopred príslušný riadiaci futbalový zväz, v ktorom je združený. Jeho povinnosťou je 
dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka. Ak to nie je možné,Rada SsFZ 
rozhodne o ďalšej existencii a spôsobe riadenia súťaží a majetkovom vyrovnaní.

2. SsFZ,  ako  aj  združení  členovia  môžu  vystúpiť  zo  SFZ  iba  na  konferencii,  o  čom 
upovedomia Radu SFZ najmenej dva mesiace vopred. Sú však povinní si splniť prijaté 
záväzky viažúce sa k prebiehajúcemu ročníku súťaží a k reprezentácii regiónu.

Článok 29
Zánik SsFZ a majetkové vysporiadanie

1. 1.Zánik SsFZ je možný,ak o tom rozhodne jeho riadna,resp.mimoriadna konferencia.

2. SsFZ zanikne, ak o vystúpenie z neho požadujú 3/4 riadnych členov.

3. V prípade zániku SsFZ svoj aktuálny majetok rozdelí  rovnomerne všetkým riadnym 
členom, prípadne prevedie na následnícku organizáciu.
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Článok 30
Výklad Stanov SsFZ

1. Záväzný výklad Stanov SsFZ náleží iba Rade SsFZ.

2. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto Stanovách a iných základných 
predpisoch, rozhoduje Rada SsFZ.

3. Stanovy  SsFZ  vychádzajú  zo  Stanov  SFZ,  schválených  jeho  mimoriadnou 
konferenciou 10. júla 1993.

Článok 31
Prechodné ustanovenia

1. Do zvolenia orgánov SsFZ podľa týchto stanov, vykonáva právomoci súčasný Výkonný 
výbor  SsFZ  a  súčasná  Rada  SsFZ  v zložení  tak,  ako  boli  zvolení  podľa  doteraz 
platných Stanov SsFZ.

Článok 32
Účinnosť Stanov SsFZ

1. Stanovy SsFZ sú otvoreným dokumentom.  Možno ich dopĺňať,  pripomienkovať tak, 
aby eventuálne úpravy schválila najbližšia Konferencia SsFZ za dodržania článku 10, 
bod číslo 7 týchto stanov.

2. Tieto stanovy boli schválené na Konferencii SsFZ dňa 24. januára 1998 a  doplnené 
v zmysle  Stanov  SFZ,  ktoré  boli  spracované  podľa  vzoru  FIFA  a  schválené 
Konferenciou SFZ dňa 14. 12. 2007. Takto inovované Stanovy SsFZ odsúhlasila Rada 
SsFZ dňa …………………a následne schválila Konferencia SsFZ dňa ………………… 
Tieto stanovy nadobudnú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 

     republiky.

3. Rušia sa stanovy schválené na Konferencii SsFZ, dňa 22. januára 1994 a registrované 
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 2. februára 1994 pod číslom spisu 
VVS/1-909/90-84-2.

Registrácia Stanov Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej 
Bystrici, bola vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

dňa:  pod číslom: 

                                                      ...............................................  
      pečiatka a podpis

          Ministerstva vnútra SR
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