Štatút
Komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút komisie rozhodcov a delegátov zväzu ObFZ (ďalej len KR a DZ)upravuje poslanie a základné
úlohy, zloženie, zvolávanie a spôsob rokovaní, prijímanie záverov.
2. Komisia plní úlohy na úseku riadenia činností R a DZ v súťažiach ObFZ, plní úlohy od VV ObFZ,
predsedu ObFZ, sekretára ObFZ.
3. Vo svojej činnosti spolupracuje s kontrolnými a zmierovacími orgánmi, s odbornými komisiami
ObFZ a s sekretárom ObFZ.
4. Činnosť KR vychádza z vlastnej poznávacej iniciatívy, podnetov orgánov ObFZ a iných subjektov
a svoju činnosť vykonáva v súlade s cieľmi ObFZ a v duchu pravidiel a princípov činnosti ObFZ.
5. KR sa vo svojej činnosti riadi Stanovami ObFZ, Organizačným poriadkom, štatútom KR a ostatnými
internými normami UEFA a FIFA.
6. Na činnosť KR sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia Konferencie, predsedu ObFZ, VV ObFZ
a ďalších orgánov.
Článok 2
Poslanie a zodpovednosť KR a DZ
1. ObFZ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov ObFZ, medzi ktoré patrí aj KR a DZ.
2. KR a DZ riadi činnosť a delegovanie R a DZ ObFZ na MFS 1. triedy, 2. triedy dospelých a MFS
mládeže.
3. KR a DZ sa za svoju činnosť zodpovedá VV ObFZ.
4. Za riadne plnenie tejto činnosti zodpovedá predseda KR a DZ.
Článok 3
Úlohy KR a DZ
1. Pripravuje každoročne nominačnú listinu R a DZ ObFZ, ktorá sa po skončení ročníka rozpúšťa
a navrhuje nová.
2. Pripravuje a schvaľuje delegačné listy R a DZ na jednotlivé MFS ObFZ, SsFZ a SFZ.
3. Pripravuje doškoľovacie semináre R a DZ ( zimný a letný seminár).
4. Pripravuje školenia talentovaných R a DZ pre potrebu SsFZ.
5. Vyhodnocuje Zápisy o stretnutí a Správy DZ.
5. Rieši a zaujíma stanovisko k nedostatkom v MFS so strany R a DZ.
6. Navrhuje a ukladá tresty R a DZ v zmysle Disciplinárneho poriadku.
7. Pripravuje návrh R a DZ, ktorých navrhuje na pred licenčný seminár zaraďuje R a DZ na návrh na
zaradenie na nominačnú listinu SsFZ.
8. Pripravuje delegačný list R a DZ na MFS ako aj delegovanie na turnaje riadené ObFZ, SsFZ a SFZ
podľa požiadavky a potreby.
9. Zaoberá sa podnetom – sťažnosťou na činnosť R a DZ. Pri riešení využije nestrihaní videozáznam
z MFS, oficiálnu sťažnosť – list spĺňajúci objektívne hodnotenie. List musí spĺňať dve mená, podpis
funkcionárov daného klubu a pečiatku klubu.

Článok 4
Zloženie KR a DZ
1. Komisia je zložená z predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov, všetci s právom hlasovať.
2. O zložení komisie a počte členov rozhoduje predseda komisie a schvaľuje VV ObFZ.
Článok 5
Voľba a odvolanie predsedu a člena KR a DZ
1. Predsedu a členov KR a DZ volí a odvoláva VV ObFZ.
2. Členmi komisie môžu byť len bezúhonní kandidáti.
3. Ak sa člen komisie bez ospravedlnenie a opakovane nezúčastňuje zasadnutí komisie, predseda
komisie podá návrh na jeho odvolanie.
4. Navrhovateľ odvolania predsedu, alebo člena komisie z funkcie pred podaním návrhu písomne
upovedomí dotknutú osobu a návrh a umožní sa jej k návrhu písomne vyjadriť.
5. VV ObFZ môže osobu z funkcie aj dočasne odvolať alebo vyradiť .
6. Členom komisie a právom hlasovať nemôže byť aktívny rozhodca v súťaži ObFZ a sekretár ObFZ.
Článok 6
Práva a povinnosti predsedu a členov KR a DZ
1. Predseda komisie:
- riadi rokovanie komisie v jeho neprítomnosti podpredseda
- zodpovedá za organizáciu a obsahovú prípravu rokovania komisie
- zodpovedá za vyhotovenie písomného zápisu z rokovania, ktorý je predmetom úradnej správy ObFZ
- pravidelne sa zúčastňuje zasadania VV ObFZ
- predkladá 1x ročne správu o činnosti komisie na VV ObFZ
- má právo zúčastňovať sa Konferencia ObFZ
- spolupracovať pri aktualizácii webovej stránky ObFZ
- dopĺňať zmeny adries, mien nových R a DZ, tel. čísel, mobilov R a DZ cez Úradnú správu ObFZ ako aj
na e- mailovú adresu.
2. Členovia komisie:
- sú povinný zúčastňovať sa zasadnutí KR a DZ
- majú právo a povinnosť sa oboznamovať s obsahom predkladaných materiálov tak, aby mohli zaujať
kvalifikované stanovisko a predkladať návrhy a pripomienky.
- sú povinný dodržiavať Stanovy ObFZ, športové normy a rešpektovať zásady športovej etiky
a etického kódexu futbalu.
- dodržujú pri výkone svojej činnosti zásadu odbornosti, mlčanlivosti, objektívnosti a nezávislosti,
vykonávajú svoju funkciu v prospech futbalu a ObFZ.
- v záležitostiach klubu, ktorého sú členom, zachovávajú nestrannosť.
3.Členom komisie a v prípade nutnej účasti na zasadaní komisie mimo bydliska poskytuje cestovné
a stravné podľa Smernica ObFZ o cestovných náhradách.
4.Predseda komisie eviduje adresy, e- mailové adresy, Ev. č. vozidiel, tel. čísla a čísla mobilov
všetkých členov KR a DZ a poskytuje ich pre potreby sekretariátu ObFZ
5. Predseda a členovia komisie vykonávajú svoju funkciu ako čestnú, bez nároku na odmenu.
6. V mimoriadnych prípadoch môže VV ObFZ alebo sekretár ObFZ navrhnúť a rozhodnúť o poskytnutí
odmeny členovi komisie, ktorý sa podieľal na plnení náročnej alebo dôležitej úlohy.

Článok 7
Funkčné obdobie KR a DZ
1. Funkčné obdobie predsedu, členov KR a DZ je štvorročné.
2. Predseda a členovia sa môžu svojej funkcie vzdať aj pred ukončením obdobia písomnou formou
a doručením na sekretariát ObFZ.
3. Funkčné obdobie predsedu a členov komisie začína plynúť odo dňa ich riadneho schválenia VV
ObFZ.
4. V prípade uvoľnenie miesta člena KR a DZ môže nového člena kooptovať VV ObFZ na návrh
predsedu KR a DZ.
Článok 8
Rokovanie KR a DZ
1. KR a DZ zasadá v priebehu súťaží pravidelne 1x za dva týždne ( zvyčajne v stredu), a nesúťažnom
období podľa potreby.
2.Rokovanie sa koná pravidelne v priestoroch ObFZ v prípade potreby sa zasadanie môže uskutočniť
aj na inom vopred oznámenom mieste.
Článok 9
Prijímanie záverov komisie
1. Právoplatné rozhodnutia orgánov ObFZ vydané v rámci ich právomocí a kompetencií sú pre
všetkých členov týchto orgánov a členov ObFZ záväzné.
2. Komisia je uznášania schopná , ak sa zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
3. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu KR a DZ.
4. Rozhodnutie komisie sa dotknutým účastníkom oznamuje spôsobom primeraným druhu
a závažnosti prijatého rozhodnutia. ( Úradná správa, list komisie adresovaný sťažovateľovi. ).
Článok 10
Záverečné a spoločné ustanovenia
1. Ustanovenie Štatútu, ktoré sa dostanú do rozporu so Stanovami alebo Organizačným poriadkom,
sú neplatné.
2. Štatút a prípadné zmeny predkladá VV ObFZ predseda komisie.
3. Zmeny v Štatúte môžu navrhnúť predseda, členovia komisií, člen VV ako aj sekretár ObFZ.
4. Schválenie Štatútu je odo dňa schválenia VV ObFZ.
5. Štatút KR a DZ nadobudne účinnosť podpísaním predsedom a sekretárom ObFZ.
Štatút KR a DZ bol schválený na zasadnutí VV ObFZ konanom v Banskej Bystrici dňa
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