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I.
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Názov, sídlo a právna forma

1. Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek je nezávislým športovým združením občanov,
ktoré dobrovoľne vytvorili futbalové kluby a oddiely (ak sú tieto súčasťou viaczložkovej
športovej organizácie), prináležiace do okresov Malacky, Pezinok a Senec.
2. Názov: Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek, skratka názvu: ObFZ Bratislavavidiek (ďalej len ObFZ).
3. Sídlo: Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
4. ObFZ je samostatnou právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene
a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu.
5. Politická činnosť v ObFZ je neprípustná. V náboženských otázkach zaujíma neutrálny
postoj.
6. ObFZ je riadnym členom regionálneho Bratislavského futbalového zväzu a Slovenského
futbalového zväzu (SFZ).
Článok 2
Cieľ činnosti

Cieľom činnosti ObFZ je najmä:
1. zastupovať záujmy oblastného futbalového hnutia, futbalových klubov a oddielov v ňom
združených,
2. spracovávať koncepciu rozvoja oblastného futbalu pri rešpektovaní špecifík
profesionálneho a amatérskeho futbalu,
3. starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä mládežníckeho,
4. zabezpečovať a vytvárať podmienky na činnosť oblastných výberov,
5. organizovať a riadiť futbalové súťaže príslušného stupňa vo všetkých vekových
kategóriách, ako aj iné stretnutia a podujatia podporujúce rozvoj futbalu v oblasti,
6. v súlade s platnými normami SFZ vydávať základné vykonávacie predpisy pre vlastné
súťaže,
7. zabezpečovať dodržiavanie predpisov, uznesení a rozhodnutí SFZ, UEFA i FIFA,
8. rozvíjať spoluprácu s ostatnými oblastnými futbalovými zväzmi, organizovať vzájomné
futbalové stretnutia a výmenu skúseností základného funkcionárskeho aktívu,
9. spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi a inými organizáciami oblasti,
10. podporovať, usmerňovať a kontrolovať zásady fair play a športovej etiky, bojovať proti
korupcii, intolerancii, rasizmu a násiliu,
11. predchádzať a zabraňovať akýmkoľvek metódam a praktikám, ktoré by znamenali
porušenie integrity futbalových zápasov a súťaží alebo oslabovali úlohu a postavenie SFZ
v národnom, či v medzinárodnom meradle, alebo by viedli k poškodeniu mena UEFA a
FIFA.
Článok 3
Záväznosť stanov a uznesení orgánov

1. Stanovy, organizačné poriadky a ďalšie predpisy či nariadenia ObFZ a jeho riadnych
a združených členov musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, BFZ,
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SFZ, UEFA a FIFA.
2. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov SFZ, BFZ a ObFZ, vydané v rámci ich
právomoci a kompetencie, sú pre všetkých riadnych a združených členov záväzné.
3. Členovia ObFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne
(ďalej len CAS) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu na rozhodovanie sporov
s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov FIFA a UEFA
a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa
tieto rozhodnutia týkajú a podliehajú ich právomoci.
4. V súlade so stanovami SFZ a BFZ sa členovia zaväzujú, že v prípade vzniku sporov v rámci
ObFZ alebo v sporoch ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov
a iných zväzových funkcionárov a činiteľov budú ich riešiť s príslušnými orgánmi zväzu
a rešpektovať právomoc Odvolacej komisie ObFZ a Rozhodcovského súdu SFZ.
5. V podmienkach ObFZ 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. Takéto prejavy
diskriminácie alebo útoku budú potrestané zastavením činnosti, alebo vylúčením z ObFZ.
6. ObFZ podporuje priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi,
funkcionármi a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí.
7. Každá osoba a organizácia zainteresovaná vo futbale v rámci ObFZ je povinná dodržiavať
stanovy, predpisy a rešpektovať zásady lojality, čestnosti športového správania a princípy
športovej etiky a etického kódexu futbalu.
8. V podmienkach ObFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie vo výkonnom,
kontrolnom alebo v zastupiteľskom orgáne, ako aj nezlučiteľnosť výkonu funkcie
v profesionálnom aparáte s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.
9. Výkon funkcie vo výkonnom výbore alebo predsedu odbornej komisie ObFZ je nezlučiteľný
s výkonom funkcie rozhodcu, na rovnakom stupni riadenia futbalu.
10. ObFZ, futbalové kluby a združení členovia 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.
11. Fyzická ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností) nesmie
v žiadnom prípade vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži.
12. Za porušenie stanov SFZ , BFZ a stanov ObFZ, ich poriadkov, smerníc a nariadení sa voči
jednotlivcom a kolektívom z radov členov zväzu prijímajú opatrenia v zmysle
Disciplinárneho poriadku SFZ.

Článok 4
Vymedzenia základných pojmov

1. Na účely týchto stanov a ostatných predpisov ObFZ sa rozumie pod pojmom:
a) amatérsky futbal – časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,
b) aparát ObFZ – osoby, ktoré na základe pracovnej alebo inej zmluvy podliehajú
priamemu riadeniu SFZ a plnia úlohy v prospech ObFZ,
c) člen ObFZ – riadny člen, pridružený člen a čestný člen,
d) funkcionár – člen orgánu ObFZ alebo orgánu jeho člena, tréner, rozhodca, delegát a
ďalšie osoby zodpovedné za technické, zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)

FIFA, UEFA, SFZ, ObFZ alebo vo FK, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.),
riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér,
hlavný usporiadateľ a iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc
súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci regionálneho, národného
alebo medzinárodného futbalového hnutia,
futbal – futbal, futsal a plážový futbal mužov a žien, ak ďalej nie je stanovené inak,
futbalové hnutie – komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace vo futbale
organizovaným spôsobom v rámci ObFZ a jeho členov,
hlasovanie per rollam – hlasovanie s využitím elektronickej komunikácie,
hráč – hráč/hráčka futbalu, futsalu a plážového futbalu,
koncepcia rozvoja futbalu v regióne – strategický a koncepčný dokument ObFZ, ktorý
schvaľuje Konferencia na návrh Výkonného výboru. Dokument je platný počas
funkčného obdobia Výkonného výboru a orientovaný na dosiahnutie hlavných cieľov
i účelu činnosti ObFZ,
organizovaný futbal – súťaž vo futbale v rámci FIFA, UEFA, SFZ, BFZ a ObFZ
uskutočňovaná podľa pravidiel futbalu,
písomná komunikácia – bežná písomná forma a elektronická forma komunikácie pri
zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí a iných
dokumentov s využitím elektronickej podateľne v ISSF a mailovej komunikácie , alebo
ich zverejnenie na webovej stránke ObFZ (napr. spravodajca, delegačný list a pod.),
profesionálny futbal – časť futbalu s FK pôsobiacimi v dvoch najvyšších futbalových
súťažiach v kategórii dospelých a ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými
vzťahmi vrátane ÚLK,
rozhodnutie futbalového orgánu – záväzné rozhodnutie orgánu FIFA, UEFA, SFZ,
BFZ, ObFZ a jeho člena v rámci výkonu jeho právomoci,
spravodlivý proces – proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní
hlavných zásad konania:

- zákonnosť,
- nezávislosť a nestrannosť rozhodujúceho orgánu,
- rovnosť strán,
- prezumpcia neviny,
- právo na obhajobu,
- právo na právne zastúpenie,
- právo na informácie (nahliadanie do spisu),
- dodržiavanie lehôt,
o) súťaž – dlhodobá majstrovská alebo pohárová súťaž, turnaj alebo stretnutie (vrátane
prípravného stretnutia) vo futbale organizované FIFA, UEFA, SFZ, BFZ, ObFZ a jeho
členom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného
riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim
súhlasom,
p) väčšina kvalifikovaná – najmenej dvojtretinová väčšina zo všetkých prítomných
delegátov/členov príslušného orgánu ObFZ s právom hlasovať,
q) väčšina nadpolovičná – najmenej polovica + jeden zo všetkých prítomných
delegátov/členov príslušného orgánu ObFZ s právom hlasovať,
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r) väčšina jednoduchá – najmenej väčšina z prítomných delegátov/členov príslušného
orgánu ObFZ s právom hlasovať, pri dodržaní stanovených podmienok na
uznášaniaschopnosť,
s) pracovník aparátu ObFZ – osoba v zmluvnom vzťahu so SFZ alebo ObFZ, ktorá v
rámci organizačnej štruktúry aparátu SFZ, ObFZ vykonáva prácu alebo plní úlohy, ktoré
sú zverené do pôsobnosti aparátu ObFZ.
2. Použité skratky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

UEFA – Union des Associations Européennes de Football
CAS – Court of Arbitration for Sport (Športový arbitrážny súd v Lausanne)
EÚ – Európska únia
FIFA – Fédération Internationale de Football Association
FK – futbalový klub
IFAB – International Football Association Board (Medzinárodná rada futbalových
asociácií)
ISSF – Informačný systém slovenského futbalu
ObFZ – Oblastný futbalový zväz
BFZ – Bratislavský futbalový zväz
SFZ – Slovenský futbalový zväz
SR – Slovenská republika
ÚLK – Únia ligových klubov
Konferencia – Konferencia ObFZ, a to: volebná, riadna, mimoriadna
Komisia – Športovo-disciplinárna komisia ObFZ , Komisia mládeže a školského futbalu
ObFZ, Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ, atď.
Ostatné predpisy – smernica, poriadok, štatút, rozhodnutie, odporúčanie, stanovisko,
organizačný pokyn, atď.
Predpis – stanovy a ostatné predpisy SFZ , BFZ a ObFZ

II.
Členstvo
Článok 4
Členstvo v ObFZ

1. ObFZ má riadnych, združených a čestných členov.
2. Riadnymi členmi ObFZ sú futbalové kluby a oddiely, pôsobiace v okresoch Malacky,
Pezinok a Senec s vlastnou právnou subjektivitou.
3. Riadnymi členmi ObFZ môžu byť oddiely z iných okresov, ak ich družstvá hrajú
v súťažiach ObFZ a za členov ich prijme Výkonný výbor ObFZ .
4. Združenými členmi ObFZ sa môžu stať združenia, ktorých cieľom je napomáhať futbalu
v rámci zväzu, starať sa o jeho rozvoj a príťažlivosť, ako napr. asociácia hráčov, rozhodcov,
trénerov a iné združenia. O prijatí združených členov rozhoduje Konferencia ObFZ (ďalej
len Konferencia). Ich zástupcovia sa zúčastňujú na rokovaniach Konferencie s právom
poradného hlasu.
5. Za čestného člena sa môžu Konferenciou prijať osoby, ktoré sa osobitným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a napredovanie futbalu v pôsobnosti ObFZ. Čestní členovia majú právo
zúčastňovať sa na Konferencii.
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6. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ObFZ sú evidované v Centrálnom
registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu, ďalej len ISSF.
Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ObFZ sa môžu vykonávať aj
elektronickou formou.

Článok 5
Práva a povinnosti členov ObFZ

1. Práva a povinnosti riadnych členov
1.1. Riadni členovia ObFZ predovšetkým:
a) vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v obciach a mestách pôsobnosti ObFZ,
b) starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú o jeho príťažlivosť medzi
mládežou,
c) spolupracujú so štátnymi i samosprávnymi orgánmi a inými organizáciami na úrovni
obcí, miest a okresov,
d) vydávajú si vlastné stanovy, organizačné poriadky a vykonávacie nariadenia, v ktorých
upravujú najmä práva a povinnosti svojich členov, stanovujú rozsah svojej právnej
a ekonomickej subjektivity,
e) navrhujú zástupcov do orgánov ObFZ, BFZ a SFZ a volia delegátov na Konferenciu
a konferencie vyšších stupňov,
f) v súlade so základnými predpismi schválenými Konferenciou vydávajú vlastné
vykonávacie pokyny pre súťaže, ktoré riadia a usporadúvajú,
g) vytvárajú podmienky a zabezpečujú činnosť najmä mládežníckych výberov v oblasti tak,
aby táto činnosť bola v súlade s potrebami reprezentácie Slovenska,
h) zúčastňujú sa so svojimi družstvami na príslušných súťažiach,
i) získavajú prostriedky na zabezpečenie rozvoja futbalu, sú povinní rešpektovať stanovy,
predpisy, smernice a nariadenia FIFA, UEFA, SFZ BFZ a ObFZ, vydané v rámci ich
právomoci,
j) majú povinnosť platiť členské príspevky a poplatky stanovené v normách SFZ,
k) oznámiť ObFZ akékoľvek zmeny v stanovách, predpisoch, zozname funkcionárov,
prípadne iné závažné skutočnosti súvisiace s riadnym členstvom vo zväze a to
bezodkladne po ich vzniku ,
l) neudržiavať žiadne vzťahy športového charakteru so subjektmi, ktoré nie sú uznávané
FIFA, UEFA a SFZ alebo partnermi, ktorých členstvo bolo pozastavené alebo boli
z členstva vylúčení,
m) sú povinní dodržiavať zásady lojality, čestnosti, športového správania a boja proti
korupcii,
n) riadni členovia (kluby alebo skupina klubov) nesmú byť členmi iného zväzu vrátane
iného národného zväzu, alebo sa zúčastňovať na súťažiach (okrem priateľských
a turnajových stretnutí) na pôde iného zväzu, bez súhlasu ObFZ,
o) majú právo na informácie o záležitostiach zväzu prostredníctvom jeho orgánov,
p) za porušenie stanov, poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcom a kolektívom prijímajú
disciplinárne opatrenia. Postup prerokúvania a formy disciplinárnych opatrení sú
upravené v Disciplinárnom poriadku SFZ.
1.2. K prihláške musí žiadateľ o členstvo v ObFZ povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
a) kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v
súlade s týmito stanovami,
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b) doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny
výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
c) doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
d) doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň
(IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
e) vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu
umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
f) zoznam funkcionárov s uvedením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať
do právne záväzných vzťahov s tretími osobami, tieto osoby nemohli byť v minulosti
v štatutárnych orgánoch členov ObFZ, ktorí nemajú vo vzťahu k SFZ, BFZ a ObFZ
vyrovnané všetky náležitosti. V takomto prípade môže ObFZ takéhoto člena neprijať,
g) kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu, kde je uvedené schválenie
žiadosti o členstvo v ObFZ,
h) písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy FIFA, UEFA, SFZ, BFZ i ObFZ
a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi,
i) podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie SFZ, ObFZ, Rozhodcovského
súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a CAS vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov,
stanov a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so
záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc Rozhodcovského súdu
vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii SFZ a jeho
členov, a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v
zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr SFZ a jeho členov.
Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich
rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR.
j) vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne na súťažiach organizovaných
FIFA, UEFA, SFZ, BFZ a ObFZ, alebo na iných súťažiach po predchádzajúcom
písomnom súhlase SFZ, BFZ a ObFZ.
k) písomný záväzok, že bude dodržiavať pravidlá futbalu a ostatné futbalové normy.

2. Práva a povinnosti združených členov
2.1. Združení členovia predovšetkým:
a) vyjadrujú záujmy svojich individuálnych členov, predkladajú ich návrhy a informujú
o nich orgány ObFZ. Zvolení zástupcovia združených členov majú právo zúčastňovať sa
na rokovaniach Konferencie,
b) pôsobia v prospech futbalu, sú povinní posilňovať jeho spoločenskú vážnosť a obľubu,
zvyšovať mravnú a odbornú úroveň svojich členov a funkcionárov,
c) majú právo požadovať morálnu a hmotnú podporu ObFZ,
d) sú povinní platiť členské príspevky stanovené orgánmi ObFZ,
e) vydávajú svoje stanovy, ktorými upravujú vzťahy v rámci ich organizačnej štruktúry,
vzťahy k orgánom ObFZ a súťažiam, ktoré riadi. Stanovy nesmú odporovať stanovám
ObFZ.
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3. Práva a povinnosti čestných členov
3.1. Čestní členovia:
a) sa môžu zúčastňovať na rokovaní Konferencie s hlasom poradným, v prípade riadneho
delegovania klubom majú právo hlasovať,
b) môžu byť volení do orgánov ObFZ,
c) podporujú záujmy ObFZ a podľa svojich možností aktívne napomáhajú rozvoj
futbalového hnutia.
4. Zánik členstva
4.1. Členstvo v ObFZ zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

vystúpením,
vylúčením,
smrťou člena,
zánikom právnickej osoby,
zánikom ObFZ.

4.2. Futbalový klub alebo oddiel, ďalej len člen ObFZ, ktorý chce vystúpiť z ObFZ, je
o tom povinný najmenej 30 dní vopred informovať Výkonný výbor. Jeho povinnosťou
je však splniť si všetky záväzky viažuce sa k prebiehajúcemu súťažnému ročníku
a súťaže dohrať. Ak to povaha záležitostí nedovoľuje, o ďalšom postupe rozhodne
Výkonný výbor.

III.
Orgány ObFZ
Článok 6
Štruktúra orgánov ObFZ

1. Orgánmi ObFZ sú:
a)
b)
c)
d)
e)

Konferencia,
Výkonný výbor,
Revízna komisia,
Odvolacia komisia,
Odborné komisie.

Článok 7
Konferencia

1. Najvyšším orgánom ObFZ je Konferencia, ktorá sa koná minimálne raz za 4 roky.
2. Deň, miesto konania a program Konferencie stanoví výkonný výbor minimálne 30 dní pred
termínom jej konania, o čom písomne upovedomí futbalové kluby, oddiely, združených
a čestných členov, a to formou úradnej správy na oficiálnej webovej stránke.
3. Každý riadny člen má právo na jedného delegáta s právom rozhodujúceho hlasu. Klub
môže zastupovať iba jeden delegát.
4. Ako riadni delegáti bez práva hlasovať sa na Konferencii zúčastňujú členovia
a predsedovia Odborných komisií, členovia Výkonného výboru a profesionálni pracovníci.
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5. Na konferencii sa môžu zúčastniť aj delegovaní zástupcovia združených členov a čestných
členov s právom poradného hlasu. Na Konferenciu môžu byť pozvané aj ďalšie osoby
majúce vzťah k prerokúvaným otázkam.
6. Návrhy na zmeny stanov a poriadkov ObFZ, prihlášky za členov alebo návrhy na ukončenie
členstva musia byť doručené Výkonnému výboru do sídla ObFZ 15 dní pred konaním
konferencie. Návrhy, ktoré budú podané neskôr alebo až na Konferencii, možno
prerokovať len so súhlasom kvalifikovanej väčšiny všetkých prítomných delegátov.
7. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom
rozhodujúceho hlasu. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných delegátov s právom rozhodujúceho hlasu.
8. Konferencia rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
a) prerokúva správu o činnosti ObFZ, Výkonného výboru, Revíznej komisie, Odborných
komisií a hospodárení ObFZ,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky a rámcový rozpočet (rozpočty na jednotlivé
kalendárne roky, schvaľuje VV),
c) volí predsedu ObFZ, 5 členov Výkonného výboru v pomere 2-2-1 (tak aby bolo
zabezpečené paritné zastúpenie všetkých troch okresov), predsedu komisie rozhodcov
a delegátov, ktorý je zároveň siedmym členom VV ObFZ, predsedu a členov Revíznej
komisie, predsedu a členov Odvolacej komisie a delegátov na konferenciu BFZ podľa
stanoveného kľúča a delegáta (-ov) na konferenciu SFZ. Volebné obdobie orgánov je
4 roky. Členstvo zvolených funkcionárov a orgánov vymenovaných v tomto odseku sa
končí uplynutím volebného obdobia alebo zvolením nových členov v týchto orgánoch,
a to z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej výmeny zvolených funkcionárov a zabezpečenia
právnej istoty vydaných rozhodnutí volených orgánov. Vznik právomocí vyplývajúcich
z funkcie zvolených orgánov nadobúda účinnosť ihneď po zvolení daného orgánu alebo
člena tohto orgánu.
d) rozhoduje o návrhoch na prijatie nových riadnych a združených členov,
e) rozhoduje o členstve v ObFZ, BFZ a SFZ alebo v iných športových organizáciách, ako aj
výstupe z nich,
f) konečné rozhodnutie o akýchkoľvek záležitostiach neupravených v týchto stanovách alebo
vyplývajúcich z rozhodnutia vyšších orgánov prináleží Konferencii. V období medzi
konferenciami Výkonnému výboru ObFZ,
g) rozhoduje o zániku ObFZ a schválenie zániku musí byť vykonané hlasovaním, kde na
jeho súhlas treba kvalifikovanú väčšinu všetkých právoplatných delegátov s právom
hlasovania.
9. Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná, ak o to písomne požiada minimálne viac ako
50 % riadnych členov. V takomto prípade musí byť mimoriadna konferencia zvolaná do 6
týždňov od zaevidovania tejto žiadosti. Na organizáciu a priebeh mimoriadnej konferencie
sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov.
10. Program Konferencie musí obsahovať minimálne nasledujúce body:
a)
b)
c)
d)
e)

vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami ObFZ,
rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie programu,
schválenie programu,
voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
vystúpenie predsedu ObFZ alebo ním poverených osôb,
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f)
g)
h)
i)

správa o činnosti ObFZ za obdobie od predchádzajúcej Konferencie,
správa Revíznej komisie,
diskusia,
schválenie uznesenia.

Článok 8
Voľby orgánov ObFZ

1. Orgány ObFZ volia delegáti Konferencie s právom rozhodujúceho hlasu.
2. Volebná komisia, ktorú vymenuje VV ObFZ najneskôr 28 dní pred konaním konferencie,
predkladá Konferencii návrhy kandidátov na volené funkcie, pričom návrhy kandidátov
volebnej komisii predkladajú riadni členovia a musia byť volebnej komisii doručené
najneskôr 15 dní pred konaním konferencie, a to fyzicky(doručením alebo elektronicky)
v 15. deň do 14.oo hodiny pred konaním konferencie do sídla ObFZ.
3. Volebná komisia navrhuje na každú volenú funkciu spravidla 2 , prípadne viacerých
kandidátov, ak je právoplatne navrhnutý len jeden kandidát, tak navrhuje len toho. Volené
môžu byť len dospelé osoby, príslušné k ObFZ. Nemusia sa na Konferencii zúčastňovať
ako delegáti, musia však byť na Konferenciu pozvané. Volený kandidát musí svoj súhlas
s kandidatúrou vyjadriť osobne, v prípade svojej neprítomnosti na Konferencii, musí mať
volebná komisia k dispozícii jeho písomné stanovisko s úradne overeným podpisom.
4. Voľby orgánov sa riadia Volebným poriadkom schváleným VV ObFZ a zverejneným 28
dní pred konaním konferencie. Tento nesmie byť v rozpore so stanovami ObFZ.
5. Voľba čestných členov prebieha verejným hlasovaním delegátov s právom rozhodujúceho
hlasu.
6. Funkčné obdobie vo volených orgánoch ObFZ je štvorročné a funkcie v orgánoch ObFZ sú
čestné. Členovia orgánov môžu byť opätovne volení. Pri hlasovaní má každý člen orgánu
jeden hlas.
7. Ak neplní člen orgánu svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať
orgán, ktorý ho zvolil.
8. Člen, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť
to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa skončí dňom, keď odstúpenie prerokoval
orgán príslušný zo stanov.
9. Funkcie člena Výkonného výboru, Revíznej komisie a Odvolacej komisie sú navzájom
nezlučiteľné.

Článok 9
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor operatívne riadi činnosť ObFZ. Rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ
týmito stanovami, alebo inými základnými predpismi nie sú vyhradené Konferencii, alebo
Odborným komisiám.
2. Výkonný výbor má najmenej 7 členov a tvoria ho predseda ObFZ, dvaja podpredsedovia
a ďalší členovia. Predsedu ObFZ a členov Výkonného výboru volí Konferencia na 4ročné funkčné obdobie. Funkčnú náplň ich činnosti stanovuje Organizačný poriadok ObFZ.
3. Zasadnutia Výkonného výboru sa konajú podľa potreby, spravidla jedenkrát za mesiac.
10

4. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
jeho členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V prípade ak musí Výkonný
výbor z titulu vyššej moci neodkladne zmeniť alebo doplniť stanovy, vyžaduje sa
dvojtretinový súhlas všetkých členov Výkonného výboru (viď. hlava III. čl. 9. odst. 10. c) a
10.f)). Výkonný výbor môže v neodkladných záležitostiach vykonať hlasovanie aj
spôsobom per rollam.
5. Zasadnutí Výkonného výboru sa na prizvanie zúčastňujú predsedovia odborných komisií
zástupcovia klubov a oddielov, prípadne iné osoby, ktorých účasť je pre prerokovanie danej
problematiky potrebná. S právom poradného hlasu sa zasadnutí Výkonného výboru
zúčastňuje aj sekretár ObFZ.
6. Členovia Výkonného výboru sú povinní vykonávať svoju funkciu nezištne, v prospech
ObFZ, regionálneho a slovenského futbalu, dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho
spoločenské postavenie.
7. Členovia Výkonného výboru sa zúčastňujú Konferencie bez práva rozhodujúceho hlasu.
8. Členovia Výkonného výboru sú povinní zúčastňovať sa jeho zasadnutí. V prípadoch
porušenia povinností a konania nezlučiteľného so cťou člena výkonného výboru môže
Výkonný výbor na návrh predsedu ObFZ takéhoto člena odvolať z funkcie a do termínu
konania najbližšej Konferencie nahradiť ho inou osobou. V prípade predsedu môže tak
vykonať len Konferencia. Ak výkonný výbor z vyššie uvedených dôvodov odvolá viac ako
dvoch svojich členov, musí na ich potvrdenie alebo voľbu úplne nových členov Výkonného
výboru zvolať Konferenciu, ktorá sa musí uskutočniť do 45 dní po odvolaní a nahradení 3.
člena Výkonného výboru.
9. V prípade, že člen Výkonného výboru ukončí predčasne svoju funkciu v tomto orgáne, na
jeho miesto nastúpi náhradník.
10. Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí najmä:
a) prerokovávať a schvaľovať správu o hospodárení v bežnom roku a návrh rozpočtu na
budúci rok,
b) podľa potreby vytvárať a rušiť odborné komisie, menovať a odvolávať ich predsedov
okrem predsedu Komisie rozhodcov a delegátov. Predsedu Komisie rozhodcov
a delegátov volí konferencia, v prípade jeho neuspokojivej práce mu môže VV vysloviť
nedôveru a odvolať ho z funkcie a to kvalifikovanou väčšinou všetkých členov VV. V
prípade vyslovenia nedôvery predsedovi Komisie rozhodcov a delegátov je povinný VV
zvolať mimoriadnu konferenciu a to do 60 dní od vykonania tohto aktu s tým že, do
zvolania Konferencie poverí výkonom funkcie inú kompetentnú osobu,
c) prijímať dočasné zmeny stanov a vykonávacích predpisov ObFZ, ak tieto zmeny neznesú
odklad,
d) zvolávať a pripravovať po obsahovej a personálnej stránke Konferenciu,
e) kontrolovať činnosť členov Výkonného výboru vo výkone ich funkcií. V prípade
opakovaného porušovania povinností alebo z iných závažných dôvodov môže im vysloviť
nedôveru alebo odvolať ich z funkcie. V takýchto prípadoch je oprávnená ustanoviť
preverovaciu komisiu. Ak chce vysloviť nedôveru predsedovi ObFZ pred dokončením
jeho volebného obdobia, musí zvolať mimoriadnu konferenciu pri dodržaní príslušného
ustanovenia týchto stanov,
f) konať a rozhodovať aj v iných otázkach, ktoré patria do kompetencie Konferencie,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

prípadne o záležitostiach neupravených v týchto stanovách, ak tieto neznesú odklad.
Rozhodnutia Výkonného výboru v takýchto záležitostiach sú platné do najbližšej
Konferencie
vytvárať a zabezpečovať potrebné podmienky pre činnosť oblastných výberov,
prerokovávať a schvaľovať Rozpis majstrovských súťaží ObFZ pre príslušný súťažný
ročník,
schvaľovať personálne obsadenie, kompetenciu a právomoc sekretariátu zväzu,
prerokovávať a uzatvárať dohody s inými organizáciami,
zabezpečovať styk so SFZ, BFZ , s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi
a organizáciami,
pripravovať materiály pre rokovanie Konferencie,
schvaľovať členov odborných komisií na základe návrhu ich predsedu.

Článok 10
Predseda ObFZ

1. Predseda je štatutárnym orgánom ObFZ.
2. Predseda pri výkone svojej funkcie zastupuje ObFZ navonok a koná v jeho mene vo
všetkých veciach.
3. Predseda zvoláva zasadnutie Výkonného výboru a vedie jeho rokovania.
4. Na zastupovanie ObFZ môže predseda splnomocniť v stanovenom rozsahu podpredsedu
VV, prípadne sekretára.

Článok 11
Revízna komisia

1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorého nadriadeným orgánom je
Konferencia ObFZ a uskutočňuje kontrolu hospodárenia s prostriedkami a majetkom,
dodržiavanie noriem a poriadkov ObFZ.
2. Revíznu komisiu tvoria predseda a po jednom zástupcovi z každého okresu, z ktorého nie je
predseda. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch ObFZ.
3. Revízna komisia predkladá Výkonnému výboru raz ročne správu o svojej činnosti a na
každé rokovanie Konferencie súhrnnú správu s návrhmi na opatrenie.
4. Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej však 1x za polrok.
5. V rámci svojej činnosti je Revízna komisia oprávnená požadovať od príslušných orgánov
a funkcionárov ObFZ predloženie podkladových materiálov, posudky, expertízy, stanoviská
a nazerať do účtovných dokladov za účelom zisťovania stavu a spôsobu hospodárenia
ObFZ.
6. O každom uznesení alebo závere komisie sa rozhoduje hlasovaním. Pri rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu.
7. Predseda komisie sa zúčastňuje zasadnutí Výkonného výboru s hlasom poradným.
8. Revízna komisia svoju činnosť zameriava najmä na:
a) kontrolu efektívnosti hospodárenia s prostriedkami ObFZ, posudzovanie dodržiavania
efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých členom ObFZ,
b) posudzovanie dodržiavania stanov, organizačného poriadku a ďalších noriem schválených
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orgánmi ObFZ.

Článok 12
Odvolacia komisia

1. Odvolacia komisia je orgánom na zabezpečenie spravodlivosti ObFZ s odvolacou
a prieskumnou právomocou, na ktorú sa môžu obracať členovia ObFZ v druhom stupni,
pričom za prvý stupeň sa považujú rozhodnutia (napríklad: ŠTK, DK )a pod., ak nie je
uvedené inak. Odvolacia komisia je minimálne 3-členná a maximálne môže mať 5 členov.
2. Predseda a členovia odvolacej komisie sú volení Konferenciou ObFZ nadpolovičnou
väčšinou prítomných delegátov. Pri navrhovaní a voľbe jej členov sa vzhľadom na
charakter práce odvolacej komisie prihliada na vzdelanie a vedomostnú úroveň kandidátov.
3. Odvolaciu komisiu ObFZ zvoláva a riadi jej predseda podľa potreby, najneskôr však do 3
kalendárnych dní po prevzatí podnetu. Na jeho návrh prerokúva a vydáva svoje rozhodnutia
k predmetným podnetom. V prípade zaujatosti je príslušný člen odvolacej komisie povinný
sa sám vylúčiť z rozhodovania komisie.
4. Ďalšie podrobnosti o činnosti OK ObFZ stanovuje primerane čl. 59 Stanov SFZ.

Článok 13
Odborné komisie

1. K operatívnemu riadeniu jednotlivých oblastí činnosti si ObFZ zriaďuje odborné komisie
a to predovšetkým:
a) športovo-technickú komisiu,
b) komisiu mládeže a školského futbalu,
c) komisiu rozhodcov a delegátov,
d) disciplinárnu komisiu.
2. Predsedovia odborných komisií sú menovaní a odvolávaní Výkonným výborom mimo
predsedu komisie rozhodcov a delegátov.
Personálne obsadenie komisie schvaľuje na návrh jej predsedu Výkonný výbor. Ich funkčné
obdobie je 4 roky. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií upravuje „Organizačný poriadok
ObFZ Bratislava-vidiek“, ktorý schvaľuje VV.

Článok 14
Aparát ObFZ

1. Aparát vykonáva administratívno-organizačnú prácu ObFZ na základe zmluvného vzťahu
so SFZ, resp. ObFZ. Jeho členovia sú v záležitostiach ObFZ podriadení predsedovi ObFZ
a viazaní predpismi SFZ a ObFZ, rozhodnutiami Konferencie a Výkonného výboru. Plnia
stanovené úlohy podľa odbornosti, schopnosti, najlepšieho vedomia a svedomia.
2. Zloženie, právomoc a pôsobnosť aparátu schvaľuje Výkonný výbor.
3. Aparát poskytuje primeranú administratívnu a organizačno-technickú podporu komisiám
a orgánom ObFZ v ich činnosti.
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4. Výkonný výbor môže podľa finančných možností a v zmysle schváleného rozpočtu ObFZ
vytvárať aj pomocné administratívne sily, ale je povinný dbať na vysokú efektivitu
vynaložených prostriedkov.
5. Na čele aparátu je vedúci sekretár ObFZ.
6. Vedúci sekretár ObFZ je priamym nadriadeným ostatným členom aparátu. Vedúci sekretár
predovšetkým:
a) je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru a Konferencie, pripravovať tieto
zasadnutia po stránke technickej a obsahovej,
b) zodpovedá za organizačné a obsahové zabezpečenie podujatí ObFZ, koordinuje činnosť
komisií,
c) predkladá Výkonnému výboru a Konferencii návrhy na prijatie a novelizáciu predpisov
ObFZ,
d) v spolupráci s predsedami komisií spracováva návrh obsahového plánu zasadnutí
Výkonného výboru, organizačne a obsahovo pripravuje Konferenciu,
e) zodpovedá za pravidelné zverejňovanie informačných materiálov, úradných správ,
oznámení a zápisníc na webovej stránke ObFZ,
f) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Výkonného výboru a Konferencie,
g) zodpovedá za efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom
ObFZ,
h) podieľa sa na vybavovaní korešpondencie ObFZ.
7. Vedúci sekretár nemôže byť riadnym delegátom Konferencie a členom orgánu ObFZ.

IV.
Hospodárenie ObFZ
Článok 15
Definícia majetku

Majetkom ObFZ sú predovšetkým:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

štartovné družstiev v súťažiach riadených ObFZ,
hmotný majetok ObFZ,
majetok získaný darom alebo prevodom od iných organizácií,
prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti ObFZ,
dary a dotácie,
finančné pokuty a poplatky ukladané v súťažiach riadených ObFZ,
úroky z deponovaných hodnôt,
príjmy z reklám a z vlastnej podnikateľskej činnosti v súlade s uvedeným cieľom ObFZ,
príjmy z ostatnej činnosti.

Článok 16
Zásady hospodárenia

1. ObFZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok. Rozpočet schvaľuje
Výkonný výbor.
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2. Výkonný výbor je povinný každoročne schváliť správu o hospodárení ObFZ.
3. Za finančné hospodárenie a spravovanie majetku bezprostredne zodpovedá osoba poverená
spravovaním tejto oblasti Výkonným výborom.
4. ObFZ zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami a vlastným majetkom
v súlade so všeobecne platnými ekonomickými predpismi a smernicami.
5. Finančné hospodárenie bližšie upravujú smernice ekonomického a finančného hospodárenia
ObFZ.

V.
Zánik ObFZ
Článok 16.
Podmienky a spôsoby zániku.

1. ObFZ zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2. O zániku ObFZ rozhoduje Konferencia.
3. Pri zániku ObFZ sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná
likvidátor určený Výkonným výborom. Likvidátorom môže byť len člen ObFZ.
Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Záväzný výklad stanov ObFZ náleží Výkonnému výboru.
2. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto stanovách a iných základných
predpisoch rozhoduje Výkonný výbor.
3. Podrobnosti o organizácii ObFZ upravuje organizačný poriadok.
4. Podrobnosti o voľbách do orgánov upraví volebný poriadok.
5. Návrh týchto stanov schválila Konferencia ObFZ Bratislava-vidiek dňa 17. 01. 2014.
6. Stanovy nadobúdajú účinnosť dovnútra ObFZ okamžite po ich schválení Konferenciou,
resp. VV viď. hlava III. čl. 9. odst. 10.c) a 10.f) a navonok dňom registrácie na Ministerstve
vnútra SR.
7. Dňom schválenia týchto stanov, strácajú platnosť doteraz platné stanovy a ich
doplnky.
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