
Štatút 
Revíznej komisie 

Východoslovenskeho futbalového zväzu 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 
Revízna komisia (ďalej len „RK“) Východoslovenského futbalového zväzu (ďalej len 
„Vsl.FZ“) bola zadelená pri Vsl.FZ so sídlom Alejová 2, 04 001 Košice ako nezávislý 
kontrolný orgán. 
 

Článok 2 
Zložené komisie 

 
1. RK sa skladá z predsedu a ďalších troch členov - zástupcov regionálneho futbalového 

zväzu spĺňajúcich podmienky stanovené Stanovami SFZ a štatútu RK SFZ.  
pracujúcich na báze dobrovoľnosti. 

2. Predsedu RK volí Konferencia Vsl.FZ. Ďalších členov RK schvaľuje Rada Vsl.FZ 
3. Vykonávaním funkcie tajomníka RK je poverený pracovník Vsl.FZ 

 
Článok 3 

Pôsobnosť komisie 
 

RK Vsl.FZ je nezávislý kontrolný orgán, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu hospodárenia      
a dodržiavania noriem a poriadkov.  
 
Do jej  pôsobnosti patrí najmä: 
 
      a) kontrola finančného hospodárenia s prostriedkami Vsl.FZ, dbá o ich efektívne  
využívanie v súlade so zámermi a úlohami Vsl.FZ 
      b) podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti financií poskytnutých  
členom Vsl.FZ 
      c) podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov, Organizačného poriadku Vsl.FZ a ďalších 
noriem platných vo Vsl.FZ 
      d) vykonáva kontrolu podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek riadiacich orgánov 
Vsl.FZ 
      e) kontrola a dodržiavanie interných ekonomických smerníc  
      f) kontrola inventarizácie majetku Vsl.FZ 
      g) kontrola plnenia uznesenia z VV Vsl.FZ, Rady Vsl.FZ a Konferencie Vsl.FZ 
 
Pre efektívne plnenie úloh RK Vsl.FZ môže požadovať vyjadrenie, posudky a stanoviská od 
funkcionárov a orgánov Vsl.FZ. 
 
                                                                  Článok 4 
                                                         Predseda RK Vsl.FZ 
 

1. Predseda RK Vsl.FZ vystupuje a koná za Revíznu komisiu Vsl.FZ navonok a riadi 
činnosť RK Vsl.FZ v zmysle Stanov Vsl.FZ a Organizačného poriadku Vsl.FZ. 



2. Predseda RK Vsl.FZ organizuje a zabezpečuje činnosť RK Vsl.FZ po stránke 
organizačnej a administratívnej 

3. Predseda RK Vsl.FZ sa zúčastňuje zasadnutia VV Vsl.FZ a RADY Vsl.FZ. 
4. Predseda RK Vsl.FZ riadi a zodpovedá Konferencie Vsl.FZ za riadnu činnosť RK 

Vsl.FZ 
5. Predseda RK Vsl.FZ zvoláva riadne zasadnutia RK Vsl.FZ. 
6. Predseda RK Vsl.FZ určuje členov RK Vsl.FZ na vykonanie kontroly. 
 
 
 
                                                            Článok 5 
                                                   Tajomník RK Vsl.FZ 
 
1. Tajomník RK Vsl.FZ zabezpečuje po materiálnej stránke zasadnutia RK Vsl.FZ. 
2. Tajomník RK Vsl.FZ vedie zo zasadnutia RK Vsl.FZ zápisnicu. 
3. Pripravuje materiály pre kontrolu na ekonomickom úseku Vsl.FZ 
4. Stará sa o riadny časový priebeh zasadnutia RK Vsl.FZ. 
5. Tajomníka RK Vsl.FZ deleguje VV Vsl.FZ. 

   
 
 
                                                                  Článok 6 
                                                            Rokovanie RK Vsl.FZ 
 

1. Zasadnutie RK Vsl.FZ vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda RK 
Vsl.FZ zvolený členmi RK Vsl.FZ. 

2. Komisia RK Vsl.FZ sa schádza minimálne 2-krát do roka a podľa potreby. 
3. Rokovanie sa koná na základe plánu činnosti RK dopredu telefonicky /mailom/ 

odsúhlaseného termínu a týždeň dopredu obdržia členovia RK pozvamky /mail alebo 
pošta/, obsahujúce program rokovania.  

4. RK Vsl.FZ môže na svoje zasadnutie prizývať i iné osoby /predsedov odborných 
komisií Vsl.FZ, profesionálnych pracovníkov Vsl.FZ a pod./, pokiaľ si to vyžaduje 
rozsah prerokovávanej problematiky 

5. RK Vsl.FZ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
6. RK Vsl.FZ prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda RK Vsl.FZ. 
7. Ak hrozí konflikt záujmov, člen RK Vsl.FZ sa nesmie zúčastniť rokovania  

a rozhodovania. 
8. Prijaté rozhodnutia musia byť zaznamenané v zápise. 
9. RK Vsl.FZ zasadá spravidla v Košiciach v sídle Vsl.FZ, v prípade potreby môže 

organizovať svoje zasadnutie v závislosti od prerokovávaného programu i na inom 
mieste. 

 
 
                                                                   Článok 7 
                                                Mlčanlivosť členov RK SFZ 
 

1. Členovia RK VslFZ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. 



2. Túto mlčanlivosť majú aj iné osoby, ktoré sa v rámci výkonu svojich pracovných úloh 
podieľajú na plnení úloh RK Vsl.FZ. 

 
 
                                                        Článok 8 
                                                     Dokumentácia    
 
Zo zasadnutia RK Vsl.FZ sa vedie zápisnica, ktorú dostanú všetci členovia RK Vsl.FZ 
a tajomník RK Vsl.FZ odovzdá zápisnicu predsedovi  Vsl.FZ. 

 
 
                                                                Článok 9     
                                             Záverečné ustanovenie a účinnosť   
 

1. Tento Štatút bol schválený RK Vsl.FZ  dňa 01.07.2010 a nadobúda účinnosť dňom 
jeho schválenia. 

2. Tento Štatút sa môže zmeniť alebo doplniť len zo súhlasom RK Vsl.FZ. 
 
 
 
 
V Košiciach: 01.07.2010 


