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STANOVY 
VÝCHODOSLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO 

ZVÄZU 
  

  
Prvá �as� 

Všeobecné ustanovenia 
 

�lánok 1 
Názov a sídlo 

  
1. Východoslovenský futbalový zväz / �alej  VsFZ / je dobrovo�nou  

  záujmovou organizáciou, ktorú spolo�ne vytvorili futbalové kluby   
  pôsobiace na území východoslovenského regiónu.               
   
  2. VsFZ je riadnym �lenom Slovenského futbalového zväzu. 
   
  3. Sídlom VsFZ sú Košice, Alejová 2, PS�: 042 96. 
 

�lánok 2 
Neutralita a vz�ahy vo VsFZ 

 
1. VsFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny 

postoj. Politická �innos� vo VsFZ je neprípustná. 
 

2. V podmienkach VsFZ nie je prípustná diskriminácia alebo útoky 
akéhoko�vek druhu proti krajine, osobe alebo skupine osôb na základe 
ich rasového, etnického, �i národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, 
náboženstva, politiky alebo z iného dôvodu. Takáto diskriminácia alebo 
útok bude potrestaný zastavením �innosti alebo vylú�ením z VsFZ 

 
3. VsFZ podporuje priate�ské medzi�udské vz�ahy medzi svojimi �lenmi, 
klubmi, funkcionármi a hrá�mi, ako aj v celom futbalovom hnutí.  

 
4. Každá osoba a organizácia, zainteresovaná vo futbale v rámci VsFZ, 
je povinná dodržiava� stanovy, normy a rešpektova� zásady lojality, 
�estnosti športového správania a princípy športovej etiky a etického 
kódexu futbalu.  

 
5. V podmienkach VsFZ platí princíp nezlu�ite�ností výkonu funkcie vo 
výkonnom, kontrolnom alebo v zastupite�skom orgáne, ako aj 
nezlu�ite�nos� výkonu funkcie v profesionálnom aparáte s výkonom 
volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.  

 
6. Výkon funkcie vo Výkonnom výbore VsFZ (�alej len „Výkonný výbor“), 
v Rade VsFZ (�alej len „Rada“) alebo v odbornej komisii je 
nezlu�ite�ný s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia 
futbalu.  
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7. �lenovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu 
musia v záležitostiach klubu, ktorého sú �lenmi, zachováva� 
nestrannos�.  

 
 

 
�lánok 3  

Ú�el �innosti a zdroje príjmov 
 
1.Ú�elom �innosti VsFZ je najmä: 

a/ zastupova� záujmy regionálneho futbalového hnutia a všetkých      
   futbalových klubov vo vsl. regióne, 
b/ spracováva� koncepciu rozvoja futbalu vo vsl. regióne v úzkej  
   spolupráci s orgánmi územnej samosprávy Košíc a Prešova. 
c/ stara� sa o rozvoj futbalu v celej šírke, s osobitným zrete�om 

na   
   rozvoj mládežníckeho futbalu a na zlepšovanie podmienok pre jeho  
   rozvoj vo vsl. regióne, 
d/ spolupracova� so štátnymi orgánmi na území vsl. regiónu, 
e/ zastupova� vsl. región vo vyšších zväzových orgánoch a vo vz�ahu  
   k zahrani�iu, 
f/ vydáva� pokyny pre sú�aže organizované v rámci vsl. regiónu,  
   usporadúva� sú�aže vo vsl. regióne a iné podujatia na úrovni 

VsFZ, 
 
2. Zdroje príjmov na zabezpe�enie �innosti VsFZ :  

a/ - prejednávacie poplatky,  
- poplatky za štartovné družstiev v jednotlivých sú�ažiach VsFZ, 
- prihlasovacie poplatky za registráciu hrá�ov a prestupy 

hrá�ov,  
- pe�ažné pokuty,    

b/ - dary, dotácie, a príspevky(Ministerstvo školstva SR, VÚC, SFZ,   
          FIFA,UEFA), 

c/ - vlastná podnikate�ská �innos�, 
d/ - príjmy zo sponzorských zmlúv, obchodného využitia reklamných  

          práv a propaga�nej �innosti, 
e/ -úroky z depozitných hodnôt VsFZ. 

                                 
        

�lánok 4 
Záväznos� stanov a uznesení orgánov VsFZ 

 
1. Organiza�né štatúty riadnych �lenov VsFZ a pridružených �lenov musia 
by� v súlade s týmito Stanovami. 

 
2. O súlade organiza�ných poriadkov futbalových klubov vsl. Regiónu 
rozhoduje Rada VsFZ. 
 
3. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov VsFZ vydané v rámci ich 
právomoci a kompetencie, sú pre všetkých �lenov klubov, ktoré riadia 
a pre všetkých �lenov VsFZ záväzné. 
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4. Za porušenie stanov VsFZ, jeho poriadkov a smerníc sa vo�i 
jednotlivcom  a kolektívom prijímajú disciplinárne opatrenia. 
 
5. Postup prerokovávania  a formy disciplinárnych opatrení sú upravené 
Disciplinárnym poriadkom SFZ. 
 
6. V súlade so Stanovami VsFZ sa �lenovia zväzu zaväzujú v prípade 
vzniku sporov v rámci zväzu alebo v sporoch ovplyv�ujúcich sú�aže, 
ú�astníkov sú�aží, hrá�ov, funkcionárov a iných zväzových funkcionárov a 
�inite�ov, rešpektova� právomoc rieši� takéto spory príslušnými orgánmi 
VsFZ a rešpektova� právomoc Rozhodcovského súdu založeného pri SFZ. 
Opravný prostriedok je možné poda� k príslušnému orgánu UEFA alebo FIFA 
v prípade že bol spor riešený Rozhodcovským súdom SFZ (�alej len 
„Rozhodcovský súd“) iba pod�a zákona �. 244/2002 Z.z, o rozhodcovskom 
konaní 
  
 

 
Druhá �as� 
�lenstvo 

 
 �lánok 5 
�lenovia 

 
1.VsFZ má riadnych �lenov , pridružených �lenov a �estných �lenov. 
 
2.Riadnymi �lenmi sú futbalové kluby a oblastné futbalové zväzy. Riadni 
�lenovia musia ma� vlastnú právnu subjektivitu. 
 
3.Pridruženými �lenmi sa môžu sta� združenia, ktorých cie�om je 
napomáha� futbalu a stara� sa o jeho rozvoj a prí�ažlivos�, ako napr. 
regionálna asociácia hrá�ov, trénerov, rozhodcov, a iné združenia. 
O prijatí �alších �lenov rozhoduje Konferencia VsFZ. Ich zástupcovia sa 
zú�ast�ujú na rokovaniach Konferencie a Rady VsFZ s poradným hlasom. 
 

3. Za �estných �lenov môžu by� Konferenciou VsFZ zvolené osoby, ktoré sa 
zvláš� zaslúžili o regionálny futbal.                        
                             
 

�lánok 6 
Práva a povinnosti riadnych �lenov 

                 
1. Riadni �lenovia VsFZ predovšetkým: 

a/ vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v obciach a mestách vsl.     
   regiónu, 
b/ starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú 
o jeho   
   prí�ažlivos� medzi mládežou, 
c/ spolupracujú so štátnymi orgánmi a inými organizáciami na úrovni 
obcí  
   a miest vsl. regiónu, 
d/ zastupujú spolo�enské záujmy všetkých �lenov, 
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e/ vydávajú si vlastné organiza�né poriadky , v ktorých  najmä 
upravujú  
   práva a povinnosti svojich individuálnych �lenov, stanovujú rozsah  
   svojej právnej a ekonomickej subjektivity a rozhodujú o svojom  
   organiza�nom za�lenení v horizontálnej rovine / samostatný klub, 
alebo  
   jeho spojenie s inými oddielmi v telovýchovnej jednote / , ako aj  
   v združení sa v regionálnom futbalovom zväze,  
f/ navrhujú zástupcov do orgánov VsFZ a volia delegátov na  
   konferencie  futbalových zväzov,  
g/ vytvárajú podmienky a zabezpe�ujú �innos� mládežníckych výberov 
vsl.  
   regiónu tak, aby táto �innos� bola v súlade s potrebami 
reprezentácie  
   vsl. regiónu a Slovenska, 
h/ získavajú prostriedky na zabezpe�enie rozvoja futbalu, 
i/ zú�ast�ujú sa so svojimi oddielmi sú�aží organizovaných SFZ, ako aj  

      sú�aží organizovaných VsFZ a OFZ, 
j/ sú povinní rešpektova� predpisy a smernice SFZ a VsFZ, 
k/ majú právo na informácie o záležitostiach VsFZ prostredníctvom  
   oficiálnych orgánov VsFZ 
 
l/ oznámi� VsFZ akéko�vek zmeny vo svojich stanovách, v zozname        
   funkcionárov, prípadne iné závažné skuto�nosti súvisiace z riadnym   
   �lenstvom v SFZ a VsFZ, 
m/ dodržiava� zásady lojality, �estnosti a športového správania a boja  
   proti dopingu.   
n/  sú povinní plati� �lenský príspevok, ak ho stanoví Rada VsFZ resp. 

vyšší  
   riadiaci orgán.               
 

2. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany �lena môže vies� k 
   sankciám pod�a týchto Stanov a iných noriem SFZ. 
 
 

�lánok 7 
Práva a povinnosti pridružených �lenov 

  
Pridružení �lenovia predovšetkým: 
a/ vyjadrujú záujmy svojich individuálnych �lenov , predkladajú ich 
názory  
   a informujú o nich orgány VsFZ – zvolení zástupcovia sa môžu 
zú�ast�ova�  
   na rokovaniach Konferencie a Rady VsFZ  s hlasom poradným, 
b/ pôsobia v prospech futbalu, sú povinné posil�ova� jeho spolo�enskú 
vážnos�  
   a ob�ubu, zvyšova� mravnú a odbornú úrove� svojich �lenov 
a funkcionárov, 
c/ vydávajú svoje organiza�né poriadky, ktorými upravujú vz�ahy 
k orgánom  
   VsFZ a sú�ažiam, ktoré riadi VsFZ – organiza�né poriadky nesmú 
odporova�  
   stanovám VsFZ, 
d/ majú právo požadova� morálnu a hmotnú podporu od VsFZ, 
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�lánok 8 

Práva a povinnosti �estných �lenov 
  
�estný �lenovia: 
a/ sa môžu zú�ast�ova� na rokovaní Konferencie s hlasom poradným, 
v prípade  
   riadneho delegovania vsl. regionálnym zväzom majú pravo hlasova�, 
b/ môžu by� volení do orgánov zväzu, 
c/ podporujú záujmy futbalového zväzu a pod�a svojich možností aktívne  
   napomáhajú rozvoju futbalového hnutia, 
  
 
 
 
 
 
 

Tretia �as� 
Orgány VsFZ 

 
�lánok 9 

Štruktúra orgánov 
 

1. Orgánmi VsFZ sú: 
                   a/ Konferencia VsFZ 
                   b/ Rada VsFZ 
                   c/ Výkonný výbor VsFZ 
                   d/ Komisie VsFZ 
 
2. Konferencie VsFZ sa zú�ast�ujú delegáti pod�a schváleného k�ú�a Rady 
VsFZ najmenej 30 dní pred d�om zvolanej Konferencie.  
Rada VsFZ je vytváraná na základe rovnakého zastúpenia ObFZ vsl. 
regiónu. 
    Výkonný výbor a komisie VsFZ sú vytvárané na princípe odbornosti 
a efektívnosti a ako také sú priamo zodpovedné demokraticky voleným 
orgánom. 
 
 
 
3. Orgány VsFZ zodpovedajú sa svoju �innos� nasledovne: 
   a/ Konferencia – riadnym �lenom VsFZ 
   b/ Rada VsFZ  – Konferencií VsFZ 
   c/ Výkonný výbor VsFZ – Rade VsFZ 
   d/ Komisie VsFZ                                                                       
           - v operatívnej a riadiacej práci výkonného výboru                            
           - v koncep�ných a personálnych otázkach Rade VsFZ 
 
4.�lenovia jednotlivých orgánov VsFZ musia v záležitostiach klubu, 
ktorého sú �lenmi, zachova� nestrannos�. 

 
5. Funk�né obdobie �lenov Rady VsFZ, predsedu a �lenov výkonného výboru, 
ako aj predsedov komisií je 4/štyri/roky. 
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�lánok 10 
Konferencia VsFZ 

  
Najvyšším orgánom VsFZ je Konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za dva 
roky, pri�om vo�by orgánov sa konajú raz za štyri roky. Termín a miesto 
konania Konferencie stanoví Rada VsFZ 30 / tridsa� / dní vopred 
a informuje o tom neodkladne jednotlivé kluby, združených i �estných 
�lenov.  
 
 

�lánok 11 
Príprava Konferencie 

  
1. K�ú� k vo�be delegátov na Konferenciu  VsFZ stanoví Rada VsFZ. 
Rešpektuje pritom zastupite�nos� všetkých klubov dospelých, ktoré riadi 
VsFZ a SFZ. 
 
2. Každý klub môže zastupova� iba jeden delegát. 

 
3. Konferencie VsFZ sa zú�ast�ujú �lenovia Rady VsFZ ako delegáti 

s právom hlasova�. Výkonný výbor VsFZ a predsedovia komisií VsFZ sa 
zú�ast�ujú Konferencie VsFZ s hlasom poradným, ak nie sú delegovaní 
oblastnými zväzmi ako delegáti s právom hlasova�. 

 
4. Konferencie sa môžu s hlasom poradným zú�astni� aj zvolení 
zástupcovia pridružených �lenov VsFZ a jeho �estní �lenovia. 
 
5. Rada VsFZ je oprávnená pozva� na Konferenciu VsFZ �alšie osoby, ako 
hostí, pokia� to považuje za potrebné vzh�adom na obsah prerokovávaných 
záležitostí. 
 
6. Konferencia VsFZ je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovi�ná 
vä�šina pozvaných delegátov s právom hlasova�. 
 
7. Konferenciu VsFZ riadi predsedajúci, ktorý je spravidla �lenom 
Výkonného výboru VsFZ. 
 
 
8. Návrhy koncepcie rozvoja futbalu v pôsobnosti VsFZ, zmeny stanov 
a poriadkov VsFZ , rovnako tak prihlášky  za pridružených �lenov VsFZ , 
návrhy na �lenstvo VsFZ v regionálnych združeniach, �i návrhy na 
vystúpenie z nich, musia by� �lenmi, pridruženými �lenmi a �estnými 
�lenmi, ako i inými osobami zaslané Rade VsFZ  15 dní pred d�om konania 
Konferencie VsFZ. Rada VsFZ zabezpe�í zaslanie týchto návrhov ú�astníkom 
Konferencie VsFZ. Návrhy, ktoré budú podané neskôr, alebo až na 
Konferencii VsFZ, je možné prerokova� len so súhlasom vä�šiny prítomných 
delegátov. 
 
9. Ak majú by� na Konferencii VsFZ uskuto�nené vo�by funkcionárov, je 
Rada VsFZ povinná najneskôr 1/jeden/ mesiac pred jej konaním ustanovi� 
volebnú komisiu. 
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�lánok 12 
Právomoc a pôsobnos� Konferencie VsFZ 

  
1. Konferencia má v rámci pôsobnosti VsFZ právomoc normotvornú, krea�nú, 
rozhodovaciu a kontrolnú. 
 
2. Konferencia VsFZ: 
   a/ prerokováva správu o �innosti VsFZ od predchádzajúcej Konferencie 
VsFZ  
     – jej sú�as�ou je správa o �innosti Rady, Výkonného výboru 
a odborných  
     komisií, 
   b/schva�uje Stanovy VsFZ, koncepciu rozvoja futbalu VsFZ, ich zmeny 
a iné  
     základné smernice a pokyny, 
   c/potvrdzuje �lenov Rady VsFZ a delegátov na Konferenciu SFZ, ktorí 
boli  
     zvolení na oblastných konferenciách, volí predsedu VsFZ, predsedu  
     Revíznej komisie, podpredsedov VsFZ, ostatných �lenov Výkonného 
výboru  
     VsFZ a �lenov Rady SFZ s dodržaním parity Košického a Prešovského 
kraja  
     pri vo�be oddeleným spôsobom. 
   d/príjme do VsFZ pridružených �lenov a volí �estných �lenov 
   e/rozhoduje o návrhoch riadnych a pridružených  �lenov 
   f/prerokováva a rozhoduje o otázkach v týchto stanovách neupravených, 
ak  
     tieto súvisia s organizáciou a �innos�ou VsFZ 
   g/rozhoduje o vstupe VsFZ do iných telovýchovných , alebo športových  
     organizácií, ako aj o vystúpení z organizácií, ktorých je �lenom 
   h/rozhoduje o zániku VsFZ 
 
 

�lánok 13 
Hlasovanie o obsahových otázkach 

  
1. Pred každým hlasovaním na Konferencií VsFZ sa rozhodne o spôsobe 
hlasovania. 

 
2. Návrh je prijatý, ak pre� hlasovala nadpolovi�ná vä�šina prítomných 
delegátov s pravom hlasova�.    
                                                                        
                       

�lánok 14 
Vo�by 

  
1.Predsedu VsFZ, predsedu RK VsFZ, podpredsedov a ostatných �lenov VV,    
ako aj �lenov Rady SFZ volia delegáti konferencie VsFZ s právom  
hlasova�. 
 
2. Volebná komisia navrhuje spravidla na každú volenú funkciu najmenej 2 
/dvoch/ kandidátov. Volené môžu by� osoby príslušné VsFZ. Nemusia sa 
pritom zú�ast�ova� Konferencie VsFZ s hlasom rozhodujúcim ani poradným, 
musia však by� na Konferenciu VsFZ pozvaní ako hostia a musia by� na 
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Konferencií prítomní. Navrhovaný kandidát musí svoj súhlas 
s kandidovaním vyjadri� osobne – ústne alebo písomne 
 
3. Pri vo�be predsedu VsFZ, predsedu RK VsFZ, podpredsedov a ostatných  
�lenov VV VsFZ, je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovi�nú vä�šinu 
hlasov. Pokia� žiaden z kandidátov nezíska v prvom hlasovaní 
nadpolovi�nú vä�šinu hlasov organizuje sa druhé hlasovanie v ktorom 
kandidujú už len 2 /dvaja/ kandidáti, ktorí získali v prvom kole 
najvä�ší po�et hlasov. K zvoleniu v druhom kole sta�í pomerná vä�šina. 
Pre ostávajúce dve funkcie �lenov VV VsFZ platí zásada, že budú zvolení 
dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvä�ší po�et hlasov.  

 
4. Vo�by �lenov Rady SFZ sa konajú oddeleným spôsobom delegátov s právom 
hlasova� za príslušný kraj s po�tom štyroch �lenov. Pre zvolenie každého 
zo štyroch kandidátov sta�í získa� pomernú vä�šinu prítomných delegátov 
s právom hlasova� za príslušný kraj. 
 
5. Návrhy delegátov na Konferenciu SFZ predkladá volebná komisia 
konferencie VsFZ na základe návrhov u jednotlivých oblastných 
konferencií v zmysle zásad prijatých SFZ. Potvrdenie delegátov sa 
uskuto�ní verejným hlasovaním. 
 
6. Do Výkonného výboru VsFZ môže by� zvolený za jeden futbalový klub iba 
jeden �len. 
 
7. Podrobne bude priebeh volieb upravova� volebný poriadok konferencie    
 VsFZ.  
  
  

�lánok 15 
Mimoriadna konferencia VsFZ 

  
Mimoriadna konferencia VsFZ musí by� zvolaná, ak o to požiada  
nadpolovi�ná vä�šina �lenov Rady VsFZ alebo 3/4  zástupcov futbalových 
klubov. 

 
�lánok 16 
Rada VsFZ 

  
1. Najvyšším orgánom VsFZ v období medzi konferenciami je Rada VsFZ 

/�alej R – VsFZ/. Je zastupite�ským orgánom futbalových klubov.  
 
2. R – VsFZ má 27 �lenov, po dvoch z každého ObFZ a na jej �ele je 

predseda VsFZ.  
 
3. Radu VsFZ zvoláva predseda VsFZ, alebo poverený �len VV VsFZ. Každý 

rok sa konajú minimálne 4 /štyri/ riadne  schôdze. 
 
4. Predseda VsFZ môže pod�a potreby alebo na žiados� 3/4 �lenov R – VsFZ 

zvola�  
mimoriadnu schôdzu R – VsFZ. Predseda VsFZ musí žiadosti a zvolanie 
mimoriadnej schôdze Rady VsFZ vyhovie� do 21 /dvadsa�jeden/ dní.  
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�lánok 17 

Právomoc a kompetencie Rady VsFZ 
  
1. R – VsFZ má v rámci stanov VsFZ normotvornú, krea�nú, rozhodovaciu 

a kontrolnú právomoc. 
 

2. R – VsFZ je oprávnená: 
  a/ vytvára� a ruši� komisie VsFZ, voli� a odvoláva� ich predsedov 
  b/ kontrolova� �innos� predsedu a �alších �lenov VV VsFZ, v prípade  
     opakovaného neplnenia povinností alebo z iných závažných dôvodov 
môže  

vyslovi� nedôveru jednotlivým �lenom VV VsFZ a odvola� ich 
z funkcie  

– v takomto prípade poverí výkonom funkcie iného �inovníka VsFZ do 
konania Konferencie VsFZ – ak chce vyslovi� nedôveru predsedovi 
VsFZ musí zvola� mimoriadnu Konferenciu VsFZ  

  c/ rozhodova� o zásadných otázkach týkajúcich sa správ majetku     
     a hospodárenia VsFZ, najmä prerokováva a schva�uje správu  
     o hospodárení pod�a rozpo�tu VsFZ, rozhoduje o poskytnutí a výške  
     mimoriadnych príspevkov pre riadnych a pridružených �lenov. 
  d/ prijíma� do�asné zmeny stanov a vykonávacích predpisov, ktoré 
prijala  
     Konferencia VsFZ ak takéto zmeny neznesú odklad 
  e/ prijíma� vykonávacie  predpisy pokia� ich prijatie neprináleží do  
     výlu�nej pôsobnosti Konferencie VsFZ, ako sú napr. volebné 
a rokovacie  
     poriadky orgánov VsFZ, organiza�ný poriadok VsFZ, štatút VsFZ 
a pod. 
  f/ zvoláva� a pripravova�  po obsahovej i personálnej stránke 
Konferenciu  
     VsFZ 
  g/ schva�ova� vykonávacie pokyny  k stanovám a poriadkom k VsFZ nimi   
     predložené  
  h/ podáva� záväzný výklad stanov VsFZ  
  i/ kona� aj v iných otázkach ktoré patria do kompetencie Konferencie 
VsFZ  
     ak tieto neznesú odklad, rozhodnutia Rady VsFZ v takýchto  
     záležitostiach sú platné do najbližšej Konferencie VsFZ 
  j/ schva�uje termínovú listinu sú�aží riadených VsFZ 
  
 

�lánok 18 
Poriadok rokovania v Rade VsFZ 

 
1.Rada VsFZ je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovi�ná vä�šina 
�lenov  rady. 
 
2. Rokovanie Rady VsFZ vedie predseda VsFZ alebo ním poverený �len rady 

VsFZ. 
 

3. O spôsobe hlasovania rozhodne Rada VsFZ. Uznesenia musia by� 
schválené 

nadpolovi�nou vä�šinou hlasov. 
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4. Na rokovaní Rady VsFZ sa môžu zú�astni� s poradným hlasom zástupcovia 
pridružených �lenov VsFZ a �lenovia VV VsFZ. Pod�a potreby si môže Rada 
VsFZ prizva� na rokovanie zástupcov klubov a predsedov komisií VsFZ. 
  

�lánok 19 
Výkonný výbor VsFZ 

  
1.Výkonný výbor VsFZ operatívne riadi �innos� VsFZ a rozhoduje 
o všetkých otázkach, pokia�  týmito stanovami alebo inými základnými 
predpismi nie sú vyhradené Konferencii VsFZ, Rade VsFZ alebo komisiám 
VsFZ. 
 
2.Výkonný výbor VsFZ tvorí predseda, ktorý je zárove� predsedom VsFZ, 
podpredseda za košický kraj a podpredseda za prešovský kraj, a �alší 
�lenovia, paritným zastúpením za košický a prešovský kraj. 
 
3.�lenovia Výkonného výboru VsFZ  vykonávajú funkcie do ktorých boli 
zvolení ako �estné funkcie. 

 
4. Rokovania Konferencie VsFZ, Rady VsFZ a Výkonného výboru VsFZ sa 
zú�ast�uje sekretár VsFZ s hlasom poradným. 
  

 
�lánok 20 

Práva a povinnosti Výkonného výboru VsFZ 
  
Výkonný výbor VsFZ pôsobí hlavne v týchto oblastiach: 
a/ rozhoduje o otázkach, ktoré vzniknú v súvislosti so stretnutiami 
majstrovských sú�aží, ako aj mládežníckych sú�aží, ktoré organizuje VsFZ 
b/ riadi �innos� súvisiacu s propagáciou regionálneho futbalu 
c/ zaria�uje neodkladné záležitosti aj nad rámec svojej základnej 
pôsobnosti, o �om musí neodkladne informova� Radu VsFZ 
d/ navrhuje termínovú listinu regionálnych futbalových sú�aží 
e/ schva�uje �lenov komisií a dohliada nad ich �innos�ou, predsedov 
komisií môže prizva� na svoje zasadania 
f/ prerokováva a uzatvára dohody s inými organizáciami 
g/ pripravuje návrhy prerokovania Rady VsFZ a Konferencie VsFZ  
h/ schva�uje program prípravy regionálnych reprezenta�ných mužstiev 
i/ zabezpe�uje styk so SFZ, s domácimi a zahrani�nými športovými i mimo 
športovými zväzmi a organizáciami 

 
�lánok 21 

Rokovanie Výkonného výboru VsFZ 
  
1. Predseda VsFZ zvoláva výkonný výbor pod�a potreby, najmenej však raz 
za mesiac. Mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru musi predseda zvola�, 
ak o to požiada najmenej ¾ �lenov VV VsFZ, alebo ak o to požiada 
nadpolovi�ná vä�šina �lenov Rady VsFZ. 
 
2. Výkonný výbor VsFZ je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovi�ná 
vä�šina jeho �lenov. Uznesenia sa prijímajú vä�šinou hlasov . Pri 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
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3. Rokovania Výkonného výboru VsFZ sa môžu zú�astni� predsedovia komisií 
VsFZ. 
 
4. Na rokovanie Výkonného výboru VsFZ môžu by� prizvané i �alšie osoby, 
ktorých prítomnos� je potrebná k prerokovaniu danej problematiky. 

 
�lánok 22 

Predseda VsFZ 
 
1. Je štatutárnym orgánom VsFZ.  
 
2.Vystupuje pri výkone svojich funkcií záväzne v mene VsFZ a výkonného 
výboru. Môže zmocni� v stanovenom rozsahu i podpredsedu  VV VsFZ, 
prípadne �alších funkcionárov VsFZ k svojmu zastupovaniu. 
 
3. Zvoláva schôdze Rady VsFZ a Výkonného výboru VsFZ a riadi ich 
�innos�. 

 
                        �lánok 23 

Komisie VsFZ 
  
1. Boli zriadené na zabezpe�enie operatívneho riadenia jednotlivých 
oblastí z dôrazom na odborné zameranie. 
 
2. Predsedu jednotlivých komisií volí a odvoláva Rada VsFZ. Tá rozhoduje 
o vzniku novej, resp. existujúcej komisie. 
 
3. �lenov komisie schva�uje na návrh predsedu komisie Výkonný výbor 
VsFZ. 
 
4. VsFZ zria�uje a v jeho podmienkach pôsobia : 
   - športovo- technická komisia  
   - trénersko – metodická komisia 
   - komisia rozhodcov 
   - komisia mládeže 
   - zdravotnícka komisia 

- mediálna komisia 
- matri�no – registra�ná komisia 

    
5. Pôsobnos� a jednotlivé úlohy komisií upravuje zvláštny predpis VsFZ 
schválený Radou VsFZ. 
  
 

  �lánok 24 
                    Kontrolné orgány 

      
 

1. Kontrolnými orgánmi VsFZ sú:  
a) Revízna komisia, 
b) Disciplinárna komisia,  
c) Odvolacia komisia 
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2.a)Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskuto��uje 
kontrolu hospodárenia VsFZ a dodržiavania noriem a poriadkov VsFZ. 
O výsledkoch svojej práce predkladá každoro�ne Rade VsFZ. Predseda 
revíznej komisie má právo zú�ast�ova� sa zasadnutí Rady a VV VsFZ. 
V rámci svojej �innosti sú �lenovia Revíznej komisie oprávnení požadova� 
od sekretariátu VsFZ a iných orgánov VsFZ predloženie príslušných  
podkladových materiálov a nazera� do ú�tovných dokladov. 
  b) Predsedu Revíznej komisie volí Konferencia VsFZ a �lenov komisie 
volí Rada VsFZ . 
 
3.a) Disciplinárna komisia zodpovedá za uplat�ovanie disciplinárneho 
poriadku v �innosti všetkých orgánov a �lenov SFZ, klubov, hrá�ov,  
funkcionárov a hrá�skych agentov. 
  b) Predsedu disciplinárnej komisie volí Rada VsFZ a �lenov schva�uje 
VV  
VsFZ. 
4. a) Odvolacia komisia pôsobí ako odvolací orgán vo�i rozhodnutiam 
disciplinárnej a iných komisií VsFZ. Jej rozhodnutia sú na úrovni 
riadenia VsFZ kone�né a sú záväzné pre všetkých �lenov VsFZ. Mimoriadnym 
opravným prostriedkom môže by� podnet na Rozhodcovský súd SFZ. 
   b)Predsedu odvolacej komisie volí Rada VsFZ a �lenovia sú predsedovia 
odborných komisií (ŠTK, DK, KR a Matriky VsFZ).Odvolacia komisia sa 
riadi štatútom odvolacej komisie, ktorý je schválený Radou VsFZ.  
 

 
 

�lánok 25 
Rozhodcovský súd 

 
 
1 SFZ zria�uje Rozhodcovský súd, ako stály nezávislý orgán pre 
rozhodovanie sporov a majetkových nárokov nezávislými rozhodcami pod�a 
predpisov o rozhodcovskom konaní platných na území SR.  
 
2 Rozhodcovský súd rozhoduje o sporoch, ktoré vzniknú pri realizácii 
zmlúv medzi právnickými a fyzickými osobami alebo navzájom v oblasti 
súvisiacej s výkonom športovej �innosti v rámci SFZ. SFZ, jeho �lenovia, 
hrá�i, rozhodcovia, funkcionári a hrá�ski agenti nemôžu postúpi� žiadny 
spor civilným súdom, pokia� takýto spor nebol riešený Rozhodcovským 
súdom. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodova� aj o odvolaniach proti 
kone�ným rozhodnutiam orgánov SFZ, regionálnych a oblastných zväzov, 
futbalových klubov, ak sa tieto rozhodnutia týkali majetkových vecí.  

 
 
3 Organiza�né usporiadanie, právomoc a príslušnos� rozhodcovského  
súdu a �alšie náležitosti upraví rokovací poriadok Rozhodcovského súdu. 
  
4 Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu schva�uje Rada SFZ s 
prihliadnutím na medzinárodné záväzky, ktorými sú SR a SFZ viazané, 
medzinárodné zvyklosti a prax.  
 

 
 



14 
 

 Stanovy Východoslovenského futbalového zväzu   
 
 

Štvrtá �as� 
Právna subjektivita a hospodárenie VsFZ 

 
�lánok 26 

Právna subjektivita 
  
VsFZ je samostatnou záujmovou organizáciu  s právnou  subjektivitou. Za 
VsFZ rokuje jej výkonný výbor, ktorý navonok zastupuje predseda, 
podpredseda, alebo iný poverený �len, prípadne poverený pracovník 
aparátu VsFZ v rozsahu im daného zmocnenia. 

 
 
 
 

�lánok 27 
Hospodárenie VsFZ 

  
Možné zdroje majetku a finan�ných prostriedkov sú najmä: 
a/ majetok získaný prevodom od SZTK  
b/ poplatky za družstvá hrajúce v regionálnych sú�ažiach – základný 
vklad pred zahájením sú�ažného ro�níka 
c/ prihlasovací poplatok za každého aktívneho hrá�a – poplatok za 
registráciu 
d/ poplatok za prestup hrá�a  
e/ správne poplatky a pe�ažné pokuty ukladané v regionálnych sú�ažiach 
riadených VsFZ 
f/ dary a dotácie 
g/ výsledkov z vlastnej podnikate�skej �innosti  
h/ úroky z deponovaných hodnôt VsFZ 
i/ príjmy zo sponzorských zmlúv a obchodného využitia reklamných práv. 
j/ príspevky zo štátneho rozpo�tu Ministerstva školstva SR �í príspevky 
z Vyššieho územného celku z Košíc a Prešova  
k/ príspevky z FIFA a UEFA.   

 
�lánok 28 

Finan�né hospodárenie 
  
1. VsFZ hospodári na základe schváleného rozpo�tu na kalendárny rok. 

Bezprostredným spravovaním majetku a finan�ných záležitostí je 
poverený ekonomický tajomník Výkonného výboru VsFZ a aparát VsFZ. 

 
2. Výkonný výbor VsFZ predkladá  Rade VsFZ každoro�ne správu 

o hospodárení VsFZ. 
 

3. Finan�né hospodárenie podrobne upravujú smernice ekonomického  
       a finan�ného hospodárenia VsFZ. 

 
 

Piata �as� 
Závere�né ustanovenia 
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�lánok 29 

Záväzný výklad 
  
1. Vo všetkých prípadoch , ktoré nie sú riešené v stanovách a iných 

základných predpisoch, rozhoduje Konferencia VsFZ a v období medzi 
Konferenciami Rada VsFZ. 
2. Záväzný výklad stanov a ustanovení prináleží Rade VsFZ. 

 
 

�lánok 30 
Stanovy a Štatút klubov, oblastných zväzov  

a iných �lenov SFZ a VsFZ 
 

1.Kluby, oblastné futbalové zväzy , ako aj iné skupiny klubov, ktoré sa 
chcú podie�a� na športovej �innosti VsFZ, musia by� riadnymi �lenmi 
alebo orgánmi  VsFZ . Tieto stanovy definujú rozsah právomocí ako aj 
práva a povinnosti riadnych �lenov a orgánov VsFZ, preto ich stanovy, 
štatúty a ostatné normy musia by� v súlade so Stanovami SFZ a inými 
normami SFZ, FIFA a UEFA. 
 
2. Oblastné futbalové zväzy, kluby a profesné združenia musia prija� 

všetky 
rozhodnutia SFZ a VsFZ o záležitostiach, týkajúcich sa ich �lenstva, 
nezávisle od akéhoko�vek externého orgánu. Táto povinnos� platí bez 
oh�adu na ich organiza�nú štruktúru. 
 
3. Fyzická ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych 
spolo�ností) nesmie v žiadnom prípade vykonáva� kontrolu nad viac ako 
jedným klubom v rovnakej sú�aží  
 
4. VsFZ má právo požadova� odstránenie nesúladu noriem oblastných zväzov 
alebo klubov s normami SFZ a VsFZ. Nerešpektovanie takéhoto  rozhodnutia 
môže by� disciplinárne potrestané, môže vies� k pozastaveniu �lenstva, 
neposkytnutia dotácie a pod.   

 
 

�lánok 31 
Vystúpenie z VsFZ 

  
�lenstvo vo VsFZ zaniká:  
a)Vystúpením  Jeho povinnos�ou je dohra� stretnutia prebiehajúceho 
sú�ažného ro�níka. Ak to nie je možné, príslušný orgán VsFZ rozhodne 
o �alšej existencii a spôsobe riadenia a o majetkovom vyrovnaní. 
b) Vylú�ením 
c) Zánikom �lena klubu 
d) Zánikom VsFZ 
  
 

�lánok 32 
Zánik VsFZ 
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1. VsFZ môže zaniknú� len spôsobmi upravenými v § 12 zákona �. 83/1990 
Zb v znení zmien a doplnkov. 
 
2. O zániku VsFZ a majetkovoprávnom vyrovnaní môže rozhodnú� len 
konferencia VsFZ v zmysle ustanovenia �lánku 12, bod.2, písm. h)  týchto 
stanov. 
 
2. Vzájomné práva a povinnosti, ktoré nie sú v týchto stanovách výslovne 

upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. �. 83/1990 Zb. 
O združovaní ob�anov. 
 

�lánok 33 
Ú�innos� stanov 

 
Tieto Stanovy boli schválené Radou VsFz d�a 27.11.2008 v Lemešanoch a 
týmto d�om nadobúdajú svoju platnos�. 
 
       
 
 

Jozef Kriš 
predseda VsFZ 

 
 
 
 
Prof. Gabriel Weiss, PhD.             Mgr. �uboš Miche� 
   podpredseda VsFZ                    podpredseda VsFZ 
                 za košický kraj                                              za prešovský kraj 
 


