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1.1.
V zmysle stanov SZFB zriaďuje Prezídium SZFB Komisiu rozhodcov a observerov SZFB (ďalej
len „KRO SZFB“).
1.2.
Komisia rozhodcov a observerov SZFB je odborným orgánom Prezídia SZFB.
Článok 2
Poslanie a základné úlohy komisie
2.1.
Hlavným poslaním KRO SZFB je v rámci svojich kompetencií riadiť oblasť rozhodcov a
observerov a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti rozhodcov, observerov a
ďalších oblastí SZFB.
2.2.
Základné úlohy KRO SZFB:
a) pripravuje koncepciu rozvoja a riadenia oblasti rozhodcov a observerov a predkladá
ju na schválenie P-SZFB,
b) metodicky vedie a kontroluje regionálne orgány v oblasti rozhodcov a observerov,
c) riadi vzdelávací proces rozhodcov a observerov na jednotlivých úrovniach,
d) stanovuje povinnosť klubov mať vyškolených rozhodcov,
e) stanovuje povinnosti rozhodcov a observerov jednotlivých licencií a predkladá ich na
schválenie P-SZFB,
f) stanovuje kritéria pre rozdeľovanie jednotlivých licencií rozhodcov a observerov a
predkladá ich na schválenie P-SZFB,
g) udeľuje licencie rozhodcom a observerom a vedie ich zoznam,
h) pripravuje termínovú listinu jednotlivých akcií KRO SZFB, vrátane regionálnych,
i) nominuje v rozhodcov na celoštátne a regionálne súťaže a observerov na tieto
zápasy,
j) kontroluje a sankcionuje rozhodcov a observerov v celoštátnych a regionálnych
súťažiach,
k) navrhuje spôsob a výšku odmeňovania rozhodcov a observerov v celoštátnych
a regionálnych súťažiach a predkladá ich na schválenie P-SZFB,
l) navrhuje rozhodcov na post medzinárodných rozhodcov IFF a predkladá ich na
schválenie P-SZFB,
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m) navrhuje kandidátov na post observera IFF a predkladá ich na schválenie P-SZFB,
n) nominuje medzinárodných rozhodcov a observerov na medzinárodné akcie v prípade,
že je o to požiadaná IFF,
o) navrhuje časti predpisov súťaží, týkajúcich sa rozhodcov a observerov,
p) pripravuje doplňujúce výklady pravidiel,
q) pripravuje podklady pre rozpočet v oblasti rozhodcov a observerov,
r) vyhodnocuje informácie získané prostredníctvom správ observerov,
s) navrhuje školiteľov rozhodcov a observerov,
t) navrhuje spôsob a výšku odmeňovania školiteľov,
u) stanovuje náplň školení a seminárov rozhodcov a observerov,
v) pripravuje hodnotenie činnosti rozhodcov a observerov a predkladá ho na schválenie
P-SZFB,
w) pripravuje ďalšie materiály na základe žiadostí Prezídia SZFB,
x) vyjadruje sa k materiálom predloženými ostatnými komisiami,
y) komunikuje s jednotlivými klubmi a rozhodcami a upozorňuje ich na nedostatky v
oblasti rozhodcov a observerov,
z) zriaďuje odborné subkomisie,
aa) má pozíciu odborného a poradného orgánu pre Disciplinárnu komisiu SZFB.
2.3.
Výsledky základných úloh KRO SZFB a správy KRO SZFB o ich plnení sú na základe žiadosti PSZFB predkladané P-SZFB. K platnosti niektorých uznesení KRO SZFB je potrebné, aby boli
vopred vzaté na vedomie, resp. schválené P-SZFB.
Článok 3
Zloženie komisie
3.1.
KRO SZFB sa skladá z 3 až 7 členov.
3.2.
Predsedu KRO SZFB navrhuje a schvaľuje P-SZFB. Funkčné obdobie predsedu KRO SZFB je
do doby, kým predseda KRO SZFB neodstúpi sám z funkcie alebo kým P-SZFB nerozhodne o
jeho odvolaní.
3.3.
Ostatných členov KRO SZFB navrhuje predseda KRO SZFB a schvaľuje P-SZFB.
3.4.
Za činnosť členov KRO SZFB patrí ich členom odmena, ktorej výšku schvaľuje P-SZFB. P-SZFB
môže rozhodnúť aj o tom, že niektorým členom KRO SZFB neprináleží odmena, prípadne
všetkým členom KRO SZFB.
Článok 4
Zvolávanie rokovaní komisie
4.1.
Rokovanie KRO SZFB zvoláva predseda komisie podľa potreby, a to elektronicky.
4.2.
Rokovania KRO SZFB riadi jej predseda, prípadne ním poverený člen KRO SZFB.
4.3.
O každom rokovaní KRO SZFB sa vyhotovuje zápis, rozhodnutie, ktorý spracováva predseda
KRO SZFB a ktorý sa archivuje na sekretariáte SZFB.
4.4.
Predseda KRO SZFB je oprávnený prizvať na rokovania KRO SZFB odborníkov, a to podľa
druhu prerokovávanej problematiky.
4.5.
Rokovania KRO SZFB sa môžu zúčastniť aj členovia P-SZFB.
4.6.
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KRO SZFB je uznášania schopná, ak je prítomný predseda KRO SZFB a aspoň jeden jej člen
KRO SZFB. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov KRO SZFB.
Každý člen KRO SZFB má jeden hlas. V prípade, ak je párny počet členov v KRO SZFB,
predseda KRO SZFB disponuje dvoma hlasmi. V prípade, ak je v KRO SZFB sám predseda KRO
SZFB, a to ako jediný člen KRO SZFB, rozhoduje sám.
4.7.
Členovia KRO SZFB môžu prijímať rozhodnutia aj mimo rokovania KRO SZFB. V takom
prípade sa návrh rozhodnutia KRO SZFB predkladá jednotlivým členom KRO SZFB na
vyjadrenie s oznámením primeranej lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k
návrhu. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj hlasovanie prostredníctvom
e-mailu, elektronicky. Ak sa člen KRO SZFB nevyjadrí v uvedenej lehote, tak platí, že súhlasí
s návrhom rozhodnutia. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým
členom KRO SZFB, podľa Štatútu KRO SZFB, čl. 4, bod 4.6..
4.8.
Rozhodnutia KRO SZFB sú zasielané príslušným zainteresovaným stranám predsedom KRO
SZFB a následne zverejnené aj na webstránke SZFB, ktorú má na starosti príslušná osoba
sekretariátu SZFB, ktorá je zodpovedná za uverejnenie na stránke SZFB.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.
Tento Štatút KRO SZFB schválilo P-SZFB. Štatút KRO SZFB nadobúda účinnosť a platnosť dňa
1. augusta 2019. Ku dňu 31. júla 2019 končí platnosť doterajšieho Štatútu KRO SZFB.
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