
 

 

 

 

 

 

Z á s a d y 
pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ Banská 

Bystrica 

 

 

V zmysle stanov a organizačného poriadku SsFZ Banská Bystrica, komisia 

rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov a 

delegátov, zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťažiach SsFZ bolo v súlade s 

pravidlami futbalu a dbá o odborný rast a fyzickú pripravenosť rozhodcov 

a delegátov. Táto komisia je vytvorená spojením komisie rozhodcov a 

komisie delegátov. Komisia delegátov na základe konvencie UEFA zanikla a 

stala sa súčasťou komisie rozhodcov.  

S cieľom zabezpečiť tieto priority KR SsFZ vypracovala Zásady pre 

činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ (ďalej len Zásady). 

 

 

 

 

 

 



Komisia rozhodcov najmä : 

 

 
1.organizuje doškoľovacie a odborné semináre R a DZ 

2.organizuje fyzické previerky rozhodcov 

3.pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami a delegátmi 

4.deleguje rozhodcov a delegátov na stretnutia SsFZ a SFZ 

5.vyhodnocuje zápisy rozhodcov a hodnotenia DZ  

6.analyzuje hodnotenia a sťaţnosti futbalových klubov, vrátane videozáznamov 

7.dáva návrh na potrestanie DK SsFZ v prípadoch väčších nedostatkov, a v opakujúcich sa 

prípadoch nedodrţania záväzných pokynov pre R, DZ a kluby 

8.vypracúva vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za uplynulý ročník a na základe výsledkov predkladá návrh 

nominačných listín na nový súťaţný ročník  

9.spolupracuje pri aktualizácii web-stránkySsFZ 

 

 

 

Pracuje v zložení : 

 

 

1. predseda komisie rozhodcov  

2. podpredseda KR, vedúci úseku DZ 

3. tajomník komisie rozhodcov 

4. vedúci školiaceho úseku 

5. vedúci technického úseku 

6. vedúci obsadzovacieho úseku  

7. vedúci úseku pre nábor rozhodcov a projekt „TALENT“ 

8. vedúci video úseku a správca webu 

9. vedúci úseku zodpovedný za fyzickú prípravu a fyzické previerky 

10. vedúci úseku pre analýzu sťaţností, hospodár KR 

 

1.Odborné a doškoľovacie semináre rozhodcov a delegátov  
 

Kaţdoročne v mesiaci máj KR SsFZ zabezpečuje doškoľovací seminár licencie „A“ pre mladých 

perspektívnych rozhodcov ObFZ, ktorých navrhuje KR príslušného ObFZ v ľubovoľnom počte do 

38 rokov. Ak ObFZ navrhne staršieho rozhodcu tesne pod uvedenou vekovou hranicou, musí 

zaručiť jeho kvalitu a spoľahlivosť. KR SsFZ takýto návrh zváţi.  

Zo zúčastnených rozhodcov na doškoľovacom seminári KR SsFZ zaradí na nominačnú listinu 

rozhodcov V. ligy pre nový súťaţný ročník tých, ktorí splnili stanovené kritériá seminára, 

podmienky a limity pre V. ligu a ObFZ ich na základe výsledkov navrhne do súťaţí SsFZ. 

Kaţdé dva roky v mesiaci máj KR SsFZ zabezpečuje licenčný doškoľovací seminár pre nových 

delegátov SsFZ.  

Zo zúčastnených delegátov na licenčnom doškoľovacom seminári KR SsFZ zaradí na nominačnú 

listinu delegátov V. ligy pre nový súťaţný ročník tých, ktorý splnili stanovené kritéria seminára, 

podmienky pre V. ligu a ObFZ ich na základe výsledkov navrhne do súťaţí SsFZ. 





Začiatkom príslušného kalendárneho roka zabezpečuje KR SsFZ odborný zimný doškoľovací 

seminár rozhodcov a delegátov III. ligy a vybraných perspektívnych rozhodcov a delegátov IV. 

Ligy. V prípade obsiahleho programu môţe byť seminár aj dvojdňový.  

Rozhodcovia a delegáti absolvujú popri odborných prednáškach, analýz výkonov, aj teoretické 

previerky (písomný test z PF a SP, video test, ústne pohovory a jazykovú skúšku).  

KR SsFZ zabezpečuje aj odborný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov IV. a V. ligy, ktorý 

môţe byť termínovo zosúladený so seminárom rozhodcov a delegátov III. ligy.  

Program je totoţný so seminárom rozhodcov a delegátov III. ligy, len v skrátenej podobe.  

V prípade odborných prednášok spojených s video-projekciou môže byť program pre rozhodcov a 
delegátov všetkých súťaží – III., IV. a V. ligy spoločný. 

Stanovenie počtu otázok v písomnom teste a určenie časového limitu pre jednotlivé súťaţe je v 

kompetencii KR SsFZ. 

Úspešné absolvovanie seminárov je jednou z podmienok pôsobenia rozhodcov a delegátov v 

jarnej časti súťaţného ročníka. 

 

Hodnotenie teoretických previerok : 
 písomný test, video test – viď tabuľka č.1 

 ústne pohovory – viď tabuľka č.1 
 jazyková skúška (AJ - dobrovoľne), znalosť– aktívne/pasívne  

 

Tabuľka č. 1 ( platí pre 40 otázok ) 

 

 
Počet 
chýb Známka 

Hodnotenie 
ústne Známka   

0 9,0 1 9,0   

1 8,5 2 8,5   

2,3 8,0 3 8,0   

4,5 7,5 4 7,5   

6,7 7,0 5 6,0 nesplnil opravné ústne 

8,9, 6,5       

10,11 6,0       

12 5,5     nesplnil opakuje test 

 
 

Po vyhodnotení písomných testov dostáva kaţdý rozhodca a delegát body do hodnotenia. V 

prípade, ţe rozhodca, alebo delegát dostane z písomného testu 0 bodov, musí test opakovať. Miesto 

a termín opakovania písomných testov určí KR SsFZ.  

 

Aţ do úspešného absolvovania písomných testov má rozhodca alebo delegát pozastavenú delegáciu 

na stretnutia dospelých. 

 

 

 

 

 



 

2.Fyzické previerky rozhodcov  




KR SsFZ z dôvodu kontroly fyzickej pripravenosti rozhodcov zabezpečuje fyzické previerky 

nasledovne: 

–III. liga a perspektívni rozhodcovia IV. ligy    2x ročne 

 

–IV. liga a V. liga1x ročne 

 

V mesiaci august príslušného roka všetci rozhodcovia SsFZ absolvujú fyzický test . Obsahom 

fyzického testu je striedavý beh 150m a chôdza 50m t.j. – 20 x 150m beh a  20x 50m chôdza. 

Ďalej krátky beh na 40m – 6x s oddychom medzi behmi 1 min. Rozhodcovia v projekte Talent 

a MR absolvujú fyzický test aj v mesiaci apríl. 

 

Projekt Talent   150m – 30s,     50m -  35s,   40m - 6,2s opakovane 6x 

III.liga    150m – 30s,     50m -  40s,   40m - 6,4s opakovane 6x 

IV.liga    150m – 35s,     50m -  40s,   40m - 6,6s opakovane 6x 

V.liga    150m – 35s,     50m -  45s,   40m - 6,8s opakovane 6x 
 

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ,  

musia absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 20 opakovaní, (10 

okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.  

 

Rozhodcovia ktorý chcú v nasledujúcej sezóne postúpiť do vyššej súťaţe musia absolvovať FP 

v limite tejto súťaţe. Svoje rozhodnutie sú povinní nahlásiť najneskôr 7. dní pred konaním FP 

vedúcemu úseku pre FP. 
 

Kaţdý rozhodca na zimnom doškoľovacom seminári uhradí na príslušný kalendárny rok poplatok 

rozhodcu stanovený Uznesením KR SsFZ, pouţitý na náklady spojené so zabezpečovaním 

zimných a letných seminárov, fyzických previerok, aktívov či iných odborných podujatí 

organizovaných KR SsFZ. V prípade, ţe rozhodca vykoná fyzické previerky v náhradnom termíne, 

uhradí poplatok 10,-€ (tartan), 3,- € (iná dráha), pri náhradnom termíne teoretických previerok 10,-

€ . 

 

Raz ročne(na letných FP pred súťaţou) predloţia rozhodcovia SsFZ na fyzických previerkach 

potvrdenie o lekárskej prehliadke – III. liga od telovýchovného lekára (v zmysle zoznamu lekárov 

v RS na príslušný rok), IV. a V. liga od praktického lekára pre dospelých. 

Rozhodcovia, ktorí nepredloţia platné lekárske potvrdenie nebudú pripustení na fyzické previerky.  

 

Fyzických previerok v aprílovom termíne sa môţu zúčastniť aj dobrovoľníci s niţších súťaţí. 

Tí ,ktorí splnia limit projektu Talent môţu byť v prípade potreby OU vyuţití v príslušnom ročníku 

vo vybraných stretnutiach vyššie súťaţe. 

Rozhodca, ktorý neabsolvuje FP bez ospravedlnenia bude do vykonania FP delegovaný len na 

stretnutia mládeţe. 

 

Rozhodca, ktorý neabsolvuje FP a je ospravedlnený, alebo nesplní limit FP bude do vykonania  

FP delegovaný len na stretnutia v úlohe asistentaalebo v prípade potreby KRSsFZ ako rozhodca 

v niţších súťaţiach. 

 



 

Rozhodca, ktorý neabsolvuje, alebo nesplní limit FP a ani opravných FP nemôţe byť delegovaný na 

ţiadne majstrovské futbalové stretnutie dospelých, v prípade potreby KRSsFZ len na mládeţ. 

 

Ak sa rozhodca ospravedlní z riadneho termínu FP a aj z náhradných termínov FP počas celého 

jedného súťaţného ročníka, musí byť po skončení príslušného súťaţného ročníka preradený 

o súťaţ niţšie. Ak sa to zopakuje aj v nasledujúcom súťaţnom ročníku, musí byť vyradený 

z nominačnej listiny.  

 

Kaţdý rozhodca má právo opakovať fyzické previerky. 

 

KR SsFZ má právo vo výnimočných prípadoch udeliť rozhodcovi výnimku. 

 

Ospravedlnenia s FP je rozhodca povinný zaslať aj vedúcemu úseku pre FP. 

 

 

Hodnotenie fyzických previerok:  

 
Splnený limit pre program TALENT    8,7 

 

Splnený limit pre jednotlivé súťaţe    8,3  

 

Nesplnil limit       7,9 (obmedzené delegovanie AR, mládeţ)  

 

Splnený limit v náhradnom termíne    8,3  

 

Nezúčastnil sa - ospravedlnený (doplní sa po absolvovaní FP, podľa platnej stupnice; obmedzené 

delegovanie, AR mládeţ)  

 

Nezúčastnil sa - bez ospravedlnenia    7,4  

 

Opakovaná neúčasť bez ospravedlnenia      preradenie do niţšej súťaţe resp. vyradenie  
 

 

 
 

 

3.Práca s mladými a perspektívnymi rozhodcami a delegátmi  

 


KR SsFZ s perspektívnymi rozhodcami, pripravovanými pre súťaţe SFZ pracuje v zmysle 

konvencie UEFA v podmienkach projektu „Talent“ . 

 

V Programe Talent  pracuje KR SsFZ so skupinov13-18 rozhodcov vybratých  zo súťaţí   

3. ligy, 4.a 5. liga  vo veku od 18 do 25 rokov . 

Rozhodcu moţno zaradiť do projektu „TALENT“ aţ po ukončení ročného pôsobenia v súťaţi 

5.liga na základe dosahovaných výsledkov a umiestnení.  

Doba zaradeného rozhodcu do Programu Talent  je max. 2,3súťaţné ročníky.  



V prípade nezáujmu , neplnenia si povinností vyplývajúce z projektu Talent , KR SsFZ na návrh 

koordinátora vyradí rozhodcu, a na jeho miesto zaradí  nového perspektívneho  rozhodcu.  

V prípade návrhu rozhodcu na nominačné  listiny SFZ  musia byť splnené nasledovné 

podmienky: 

 rozhodca absolvoval projekt Talent, 

 rozhodca absolvoval licenčný seminár „P“   

 vek max. 38 rokov  

 dosahuje výborné, zodpovedajúce výsledky v súťaţiach SsFZ 

Pracuje s vybratými delegátmi súťaţí 3, 4.a 5.liga  formou Workshopu –tréningu delegátov pre 

jednotný systém hodnotenia výkonu rozhodcu v stretnutí,  v zmysle pokynov Konvencie UEFA, 

tréning organizuje 2 x ročne /jar-jeseň/  

KR SsFZ zabezpečuje cestou pracovníka určeného pre prácu s mladými , perspektívnymi 

rozhodcami , doškoľovacie semináre, fyzické previerky, prihlásených rozhodcov a rozhodkýň  

podľa predloţeného plánu práce  na príslušný súťaţný ročník  / Program Talent a prihlásení 

rozhodcovia 4.a 5.liga vo veku do 25 rokov/  

KR SsFZ organizuje  fyzické previerky Program Talent /2-krát ročne a tréningové dni  po 

dohovore s členom KR zodpovedný za FP/  pre prihlásených rozhodcov zo súťaţí 4. liga a 5.liga 

do 25 rokov  

V prípade organizovania  licenčného seminára rozhodcov licencie „P“  KR SsFZnávrhuje  len  z  

rozhodcov    zaradených do  Programu Talent, alebo roz 

 

4.Delegovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia SsFZ a SFZ  

 


Obsadzovací úsek KR SsFZ zabezpečuje prostredníctvom Internetovej stránky SsFZ, v ktorom má 

SsFZ delegačný list, prostredníctvom ktorého je zabezpečené delegovanie rozhodcov a delegátov 

na všetky stretnutia SsFZ a mládeţnícke stretnutia SFZ . Delegovanie vychádza s dostatočným 

časovým predstihom pred kaţdým súťaţným kolom v prebiehajúcom súťaţnom ročníku. 

Kaţdý rozhodca a delegát, zaradený na nominačnú listinu SsFZ je povinný sledovať delegačné 

listy a úradné správy s prípadnými zmenami na Internetovej stránke SsFZ a v prípade 

práceneschopnosti, zranenia, pracovných či súkromných povinností alebo z iných závaţných 

dôvodov je povinný sa včas ospravedlniť. 

Ospravedlnenie rozhodcov a delegátov musí byť min. 21 dní pred stretnutím, na ktoré sa 

ospravedlňuje, a to elektronickou poštou vedúcemu OÚ, rozhodcovia III. a IV ligy predsedovi 

KRSsFZa DZ vedúcemu úseku DZ,  písomne alebo faxom na sekretariát SsFZ. V prípade vyuţitia 

elektronickej pošty KR SsFZ akceptuje e-mailové adresy rozhodcov a delegátov len oficiálne 

nahlásené na KR SsFZ. Tieto ustanovenia sú v platnosti len v prípade vyuţívania elektronického 

projektu v rámci SsFZ.  



V prípade PN alebo v mimoriadnych prípadoch neúčasti na delegovanom stretnutí musí oznámiť 

túto skutočnosť telefonicky, neodkladne do 5 hod, vedúcemu úseku delegovania KR SsFZ, DZ ved. 

Úseku DZresp. na sekretariát SsFZ. 

V prípade práceneschopnosti zašle kópiu dokladu o začatí PN do 2 pracovných dní a ukončení PN 

do 3 pracovných dní na KR SsFZ. 

Rozhodca alebo delegát, ktorý nie je riadne ospravedlnený a nie je delegovaný na príslušné kolo, 

je vţdy k dispozícii KR SsFZ. 

Rozhodca, ktorý nie je na stretnutie delegovaný KR SsFZ, nemôţe svojvoľne rozhodovať ţiadne 

futbalové stretnutie. 

Rozhodca alebo delegát, ktorý je v súťaţiach SsFZ potrestaný DK SsFZ zákazom výkonu funkcie 

rozhodcu alebo delegáta, nemôţe túto činnosť vykonávať ani v stretnutiach ObFZ.  

Sankcie formou poplatkov, prípadne pozastavenie delegovania KR SsFZ za oneskorené 

ospravedlnenie a neospravedlnenú neúčasť na stretnutiach určuje bod 5 týchto Zásad a kontroluje 

uhrádzanie poplatkov prostredníctvom DK 

Rozhodca a DZ nemôţe vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manaţéra FK v 

tej súťaţi dospelých, v ktorej pôsobí ako R alebo DZ. R a DZ nemôţe byť delegovaný na MFZ 

súťaţe, v ktorej hrá druţstvo, za ktoré je oprávnený nastupovať ako aktívny hráč. 

 

Rozhodca a DZ, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, túto skutočnosť, ako aj prípadné 

zmeny, písomne nahlási na KR pred začiatkom, resp. v prípade zmeny aj v priebehu ročníka. 

 

 

Povinnosti rozhodcov pred MFS 

a) R sa telefonicky spojí najmenej 12 hod. pred začiatkom MFS s AR a DZ, dohodne sa s 

nimi na prípadných zmenách v MFS a na výstroji R a AR. R môţe mať dres inej farby ako 

AR, pričom však AR musia mať dres rovnakej farby. 

b) Nosiť na MFS minimálne 2 sady oblečenia – košeľa, trenírky (nohavice) a štulpne v 

rôznych odtieňoch a ostatné potreby podľa PF a SP, 

c)Skontrolovať platnosť RP a zhodu RP so zápisom, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie 

AR 1 u druţstva domácich a AR 2 u druţstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov 

na MFS, R u druţstva domácich a AR1 u druţstva hostí. 

 

d) Pri nástupe na HP pred MFS skontrolovať zhodu čísiel dresov, mien a priezvisk hráčov 

nastupujúcich v základnej zostave so zápisom, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie 

AR 1 u druţstva domácich a AR 2 u druţstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 

rozhodcov na MFS, R u druţstva domácich a AR1 u druţstva hostí. 

 

e) V prípade porušenia nariadení uvedených v písm. c) – d) budú na návrh príslušnej 

riadiacej komisie a KR R a AR prípadne aj DZ disciplinárne riešení podľa DP. 

 



 

Povinnosti R a DZ po MFS 

a)R je povinný uzatvoriť zápis o stretnutí do 60 minút od ukončenia MFS.  

V prípade objektívnych príčin, najneskôr do 5 hodín po skončení MFZ a dôvod neuzatvorenia 

      napíše do zápisu o stretnutí.  

      V takomto prípade je DZ povinný zaslať výsledok MFZ formou SMS na t.č.0917 234 514 

      najneskôr do 30 minút po skončení MFZ dospelých, a do správy DS uvedie dôvod 

      neuzatvorenia Zápisu o stretnutí. 

b) DZ je povinný uzatvoriť Spravú DS a Správu PR do utorka 12:00 hodiny v prípade stretnutia 

ktoré sa konalo v pracovné dni, Správu DS a správu PR uzatvorí do 12:00 hodiny nasledujúceho 

dňa. 

 

 

5.Vyhodnocovanie zápisov rozhodcov a hodnotení rozhodcov DZ ako aj 

správ DZ  

 


Vyhodnotenie vykonáva TÚ KR SsFZ a úsek delegátov po kaţdom odohratom kole v danom 

súťaţnom ročníku. 

R a DZ sú povinní uzatvoriť Zápis o stretnutí, Správu DS a správu PR (aj v mládeţníckych 

stretnutiach SFZ ) včas, a to podľa platných predpisov Rozpisu súťaţe resp. Pokynov pre DZ. V 

prípade nerešpektovania bude voči daným R alebo DZ uplatnená sankcia za oneskorené 

uzatvorenie zápisu resp. správy DZ. 

Za nedodrţanie príslušných nariadení KRSsFZ týkajúcich sa neskorého príchodu na MFS, 

oneskoreného zaslania elektronického zápisu, elektronickej správy DZ, resp. elektronickej 

správy pozorovateľa, oneskoreného, resp. bezdôvodného ospravedlnenia sa z MFS, svojvoľnej 

zmeny delegácie a neospravedlnenej neúčasti na akciách KR, na návrh KR budú R a DZ riešení 

v prvom prípade pokarhaním alebo pozastavením delegovania a na návrh KRSsFZ môţe v 

závaţných prípadoch porušenia, prípadne nerešpektovania zásad KRSsFZpodľa čl. 63 DP, 

podať návrh na potrestanie DKSsFZ pričom poplatok za prerokovanie previnenia podľa kap. 

XXIII. ods. 8 písm. a) RS R a DZ uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v Spravodajcovi. 

V prípade závaţných nedostatkov a opakujúcich sa chýb pri nedodrţaní záväzných pokynov pre R 

a DZ uvedených v Rozpise súťaţí SsFZ na príslušný ročník, KR SsFZ dáva návrh na potrestanie 

rozhodcov a delegátov DK SsFZ. Potrestania sa zverejňujú v Spravodajcovi SsFZ, netýka sa DZ. 

Výkon rozhodcu a asistenta rozhodcu v stretnutí je hodnotený delegátom zväzu SsFZ číselným 

vyjadrením – známkou, a to v rozpätí od 1 – 10, pričom známke 10 zodpovedá najlepší výkon 

rozhodcu resp. asistenta rozhodcu. V súťaţiach SsFZ sa za štandardný výkon rozhodcu povaţuje 

známka 8,3 až 8,4.  

 

 

 

 



DZ 

- v správe DS v rubrike „3 – napomínaní a vylúčení hráči“ v časti „Podnet PR“ 

uvádzajú prípady, ak R neprávne udelil ČK, uvedie identifikáciu hráča a dôvod 

nesprávneho udelenia ČK, 

- v správe DS v rubrike „3 – napomínaní a vylúčení hráči“ v časti „Podnet PR“ 

uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil a to len 

v mimoriadnych prípadoch / napr. surová hra, ktorá ohrozuje zdravie súera, hrubé 

nešportové správanie ako je úmyselné udretie, úmyselné kopnutie bez moţnosti hrať 

s loptou a pod.  /. 

 

Sankcie za oneskorené uzatváranie zápisov, príchod na stretnutie, oneskorené ospravedlnenie sa R 

alebo DZ SsFZ:  

 neskorý príchod na stretnutie - 10,- eur,  

 neospravedlnená neúčasť na všetkých akciách SsFZ – 10,- eur,  

 oneskorené uzatvorenie Zápisu o stretnutí resp. správy DZ – 10,- eur,  

 oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutia – 10,- eur  

            Jednotlivé prípady bude KR posudzovať individuálne – pri zdravotných ťaţkostiach je R resp. DZ 

povinný predloţiť fotokópiu dokladu o PN. 

 NEDOSTATKY A CHYBY SÚVISIACIE S ČINNOSŤOU DELEGÁTOV 

  
Dôvody na riešenie DZ respektíve na  obmedzenie delegácie DZ: 



porada s HU, vedúcimi druţstiev, hlásateľom, HP, šatne, činnosť US, zmena „K“, výstroj 

hráčov, konfrontácia, odchod hráčov a R z HP, stanovisko DZ k námietkam „K“ či 

rozhodcovia hodnotenie DZ prijali, zranenie hráčov a dôvod, vyuţitie videozáznamu. 

 
neuvedenie alebo nesprávny popis dôvodu vylúčených hráčov, nekompletná správa DS, 

pre prácu DK a ŠTK 

 

neuvedenie správnosti udelenia OT, regulárnosti dosiahnutých gólov, oprávnenosť 

nariadenia PK, za aký priestupok a výsledok realizácie  

 

neodborné, alebo nedostatočné vyhodnotenie priebehu stretnutia, ako aj neodborný popis 

alebo neodborne pouţívaná terminológia, ktorá je v rozpore s pravidlami futbalu je 

dôvodom na opatrenia úseku delegátov v celej šírke rozsahu komunikácie s delegátmi 

  

 Ďalšie dôvody na obmedzenie delegácie DZ: 

 

oprava známky za výkon R a AR 

 

nevyhodnotenie stretnutia s R a AR po stretnutí;  

neuvedenie chýb, ktoré DZ následne   uvedie do správy PR 

 

opakované oneskorené vytvorenie alebo uzatvorenie Správy DS a Správy PR 

(utorok 12:00) 



 

nedostavenie sa na stretnutie bez dôvodu prípadne dostavenie sa v stave, ktorý vylučuje 

plniť si svoje povinnosti 

 

neuvedenie alebo zamlčanie závaţných okolností pred, počas a po stretnutí, ktoré UDZ 

zistí napr. pri podanej sťaţnosti, vzhliadnutí videozáznamu a pod. – postúpenie DK 

 

zastavenie činnosti – trest DK SsFZ 

 

 

 

 

Obmedzenie delegácie na určitý počet stretnutí rozhodne úsek delegátov podľa miery 

zavinenia a dôsledkov na priebeh stretnutia v rozpätí 1- 5 stretnutí, v odôvodnených prípadoch 

na celú časť súťaţe (jarnú – jesennú ). 

 

Úsek delegátov prijíma opatrenia podľa týchto pravidiel a navrhuje KR SsFZich schválenie. 

 

Spôsob komunikácie medzi ÚDZ SsFZ a delegátmi v prípade zistenia nedostatkov: 

1. Email – vysvetlenie – doplnenie„LD“ 

2. Email – upozornenie „LU“ 

3. Email – upozornenie s výstrahou„UV“ 

4. Email – predvolanie na ÚDZ „LP“ 

5. Obmedzenie delegácie„OD“ 

6. Postúpenie disciplinárnej komisii „DK“ 

7. Návrh na vyradenie„NV“ 

 

Nedostatky a chyby, ktoré sú závaţného charakteru a vyplývajú z chybného pôsobenia delegáta 

zväzu, bude riešiť ÚDZ, ako osobitný prípad podľa miery ich závaţnosti!!!  

Úsek delegátov môţe prijať opatrenia podľa týchto kritérií bez nutnosti dodrţať ich postupnosť. 

 

Kritéria pre hodnotenie DZ 
 

1. Osobné predpoklady: 

 

a)zdravotný stav 
1. dobrý - kaţdoročné lekárske prehliadkyna Zimnom seminári 

2. pohybovo bezchybný – k pohybu nepouţíva zdrav. pomôcky 

 

b)vzdelanie 
1. vysokoškolské (bakalárske) 

2. stredné s maturitou  

 

c)jazykové predpoklady 
1. pasívna znalosť svetového jazyka (nemecky, anglicky, španielsky, francúzsky) 

2. aktívna znalosť jedného svetového jazyka (detto) 

 

d)pôsobenie vo futbalovom hnutí 
1. rozhodca v súťaţiach SFZ (nutnosť definovať) 

2. delegát v súťaţiach SFZ  

3. delegát v súťaţiach regionálnych zväzov 

4. funkcionár v orgánoch SFZ 



5. funkcionár v orgánoch regionálnych zväzov 

6. funkcionár v orgánoch oblastných zväzov 

 

e)bezúhonnosť a povesť 

1. netrestaný riadiacimi komisiami SFZ, resp. RFZ 

2. opatrenia DK SFZ, SsFZ, ObFZ 

3. opatrenia KR a ÚDZ SsFZ 

4. byť prirodzenou autoritou a osobnosťou vo futbalovom hnutí 

5. perspektívnosť 

 

f)komunikatívnosť 
1. schopnosť komunikácie v skupine ľudí 

2. schopnosť definovať svoje názory 

3. schopnosť tlmočiť a uplatňovať opatrenia zväzu v stretnutiach a kontrolovať ich 



4. schopnosť riešiť kritické situácie a netolerovať nedostatky v duchu futbalových noriem 

5. náročnosť na seba a na okolie, dbať na vytvorenie nekonfliktného  

prostredia, pritom nezľavovať z nárokov 

6. schopnosť vytvorenia správnej atmosféry a dôvery pred stretnutím, v jeho priebehu a po 

stretnutí  

7. schopnosť sebareflexie  

 

2. Odbornosť: 
 

 

a)predpoklady 
1. znalosť futbalových noriem (pravidlá futbalu, súťaţný poriadok, rozpis súťaţí a pod.) 

2. schopnosť uplatniť a presadzovať futbalové normy v praxi 

3. schopnosť prednášať futbalové normy pred plénom na úrovni RFZ resp. ObFZ 

4. schopnosť vyjadrovať sa exaktne v duchu pravidiel futbalu, súťaţného poriadku a 

odbornej terminológie 

5. schopnosť vyjadrovať svoje názory v písomnej forme 

6. schopnosť nepodliehať prostrediu (diváci, funkcionári, médiá) a objektívnosť v 

posudzovaní diania v hľadisku i na ihrisku i v jeho blízkosti a schopnosť detailného 

posudzovania priestupkov porušujúcich zásady fair-play (chovanie obecenstva, osadenstva 

na striedačkách, funkcionárov vo VIP a vyhradených  

priestoroch v hľadisku, pri odchode R z miesta stretnutia a pod.)  

7. originalita a objektívnosť posudzovania diania na hracej ploche a odraz v písomnej 

forme v správe delegáta 

8. správna aplikácia téz z hodnotenia rozhodcov delegátom a ich pretransformovanie v 

hodnotení rozhodcov s dianím na hracej ploche 

9. jazyková čistota a zrozumiteľnosť spracovania správ DZ  

10. schopnosť analyzovať výkon rozhodcov a definovať odporučenia pre ďalší rast 

výkonnosti rozhodcov  

 

b)administratívne predpoklady 
1. dodrţiavanie časových limitov pre predkladaní správ DZ, riadiacim orgánom 

2. úplnosť a dôslednosť pri spracovaní údajov zo stretnutia, ktoré slúţia odborným 

komisiám pre ďalšie rozhodovanie (tresty, striedanie hráčov, góly) 

3. správne a úplné definovanie priestupkov pri udelení osobných trestov 

4. nedostatky administratívneho charakteru hodnotené podľa osobitného predpisu 

5. práca s PC a pouţívanie vlastnej e-mailovej adresy 

 

c)edičná činnosť 
1. schopnosť aplikovať základné futbalové normy, ich rozvitie v samostatných písomných 

prácach ako východiská pre odbornú verejnosť  

2. edičná činnosť v rámci RFZ a ObFZ 

 

d)zaradenie na nominačnú listinu DZ 

1. Na základe dodrţania zásad konvencie a s predpokladom správnej výchovy 

                a odborného hodnotenia rozhodcov na nominačnú listinu DZ III. a IV. ligy môţu byť  

                zaradení len DZ, ktorí v minulosti túto súťaţ rozhodovali ako aktívni rozhodcovia 

            2. Výnimky schvaľuje len VVSsFZ na návrh Komisie rozhodcov. 

 

 

 

 



 

 

 

6.Analýza hodnotení a sťažností FK vrátane videozáznamu  
 

 

Úsek KR SsFZ pre riešenie sťaţností rieši sťaţnosti FK na výkony rozhodcov v súťaţiach 

dospelých a v ostatných MFS, z ktorých bol vyhotovený videozáznam, a sťaţnosť spĺňajúca 

ustanovenia kap. XVIII. bod 1 a 2 RS. 

KR SsFZ vyţiada od FK videozáznam zo stretnutia, len v prípade riadneho popisuzávaţných 

chýb ( nenariadený PK, nesprávne nariadený PK, neudelenie ČK, nesprávne udelená ČK, 

neregulárne dosiahnutie gólu, neuznanie regulárneho gólu)  R alebo AR aj s presnou minutáţou 

danej chyby.  
 

V sťaţnosti sú uvádzané len závaţné priestupky, ktoré mohli ovplyvniť priebeh a výsledok 

stretnutia ( ČK, PK, HMH pri dosiahnutí gólu, alebo ak nebol HMH a bol dosiahnutý gól a AR 

signalizoval HMH ). Nepopisuje sa len priebeh stretnutia.  

Pri nesplnení týchto náleţitosti sa úsek pre riešenie sťaţností  KR SsFz danou sťaţnosťou nemusí 

zaoberať.  

 

Videozáznam musí byť vyhotovený zo stredu HP, z takého miesta, aby bolo moţné kvalitne 

snímať celé stretnutie, ako aj celú hraciu plochu, bez toho, aby prekáţali v tomto snímaní diváci. Je 

povinnosť nahrávať aj odchod hráčov oboch druţstiev, ako aj rozhodcov do kabín. 

 

Po prezretí videozáznamu a potvrdení chýb, ktorých sa rozhodcovia v stretnutí dopustili, KR 

SsFZna svojom zasadnutí, najmenej raz za dva súťažné kolá, zhodnotí tieto chyby. 

 

Pri zistení chyby a podľa závaţnosti uvedenej chyby KR SsFZ rozhodne o potrestaní R, AR, 

alebo DZv zmysle zásad trestania rozhodcov alebo DZ. 

 

Ak sa to R alebo AR stalo prvý krát v súťaţnom ročníku jeseň alebo jara to zníţením 

hodnoteniana známku 7,9, takýto R alebo AR je v „ „Riešení KR SsFZ“ podľa vnútorných zásad 

trestania KR SsFZ.( Znamená, ţe takémuto rozhodcovi KRSsFZ zašle napomenutie e-mailom, 

s upozornením, ţe ak sa to bude opakovať, rozhodca bude mať zastavenú činnosť.) 

 

Pri opakovaní chyby v činnosti R alebo AR v príslušnej časti súťaţe a to opakovane zníţením 

hodnoteniana známku 7,9, tento R alebo AR má pozastavené delegovanie na 2 majstrovské 

stretnutia. Rozhodca má právo  hodnotenie DZ neprijať a ak KRSsFZ zistí, ţe nemal pravdu 

rozhodca, KRSsFZ pozastaví  danému rozhodcovi delegovanie na 3 majstrovské stretnutia 

v prípade, ţe uţ rozhodca pred tým bol v Riešení KRSsFZ 

Podľa závaţnosti chýb môţe KR SsFZ udeliť aj vyšší trest s moţnosťou preradenia o súťaţ niţšie, 

prípadne vyradenia z nominačnej listiny. 

 

R alebo AR, ktorí mali pozastavené delegovanie, sú prizývaní na KR SsFZ, kde je s nimi 

vykonaný pohovor, resp. sú preskúšaní z pravidiel futbalu písomnou a ústnou formou. 

 

Ak je R alebo AR potrestaný pozastavením delegovania , nie sú prideľované mínusové body za 

pozastavenie delegovania.  

 



Ak R, alebo AR nemali zníţenú známku a na základe videa a následného rozhodnutia KRSsFZ 

bude uznaná chyba rozhodcu, zníţi sa hodnotenie rozhodcu a známka sa upraví do celkového 

hodnotenia rozhodcu. 

 

Za závažnú chybu R sa považuje: 

 neoprávnené udelenie ČK,  

 neudelenie ČK,  

 neoprávnené nariadenie PK, alebo  

 nenariadenie PK,  

 neuznanie regulárneho gólu,  

 uznanie neregulárneho gólu,  

 alebo rozhodnutie R alebo AR, ktoré váţne ovplyvní priebeh, alebo výsledok stretnutia.  

 

Ak R alebo AR urobí v jednom stretnutí dve závažné chybya mal znížené hodnotenie 7,4 a 

nižšie, musí mať takýto R alebo AR okamžite zastavenú činnosť, bez toho, aby bol najskôr v 

riešení.  

 

Tresty pozastavenia delegácie po tomto zhodnotení za chyby rozhodcov, zostávajúlen v 

právomoci KRSsFZ. 

 

Pri závaţnom porušení futbalových noriem zo strany rozhodcualebo DZ, KR SsFZ podá návrh 

VV SsFZ na vyradenie z nominačnej listiny R a DZSsFZ. 

 

Pri závaţných porušeniach Zásad alebo záväzných pokynov pre R a DZ, dáva KR SsFZ návrh na 

potrestanie rozhodcu na DK SsFZ. 

 

 

 

8.Postupy, zostupy a návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov SsFZ 

 


Po ukončení kaţdého súťaţného ročníka sa nominačná listina rozhodcov a delegátov stretnutia 

rozpúšťa.  KR SsFZvypracuje vyhodnotenie činnosti rozhodcov   na základe správ a hodnotení  v 

jednotlivých stretnutiach, výsledkov teoretických a fyzických previerok, známok a nedostatkov v 

zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov.  

KR SsFZ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o zaradení rozhodcu alebo delegáta pre 

pôsobenie v príslušnej lige aj na základe celkového vystupovania a pôsobenia rozhodcu a delegáta 

v SsFZ. 

 

Postupy a zostupy v jednotlivých ligách KR SsFZ navrhuje VV SsFZ na základe vyhodnotenia 

rozhodcov a delegátov v uplynulom súťaţnom ročníku. 

 

Ak je rozhodca alebo delegát III. ligy v prebiehajúcom ročníku ospravedlnený na jednu časť 

ročníka (jeseň/jar), bude preradený o súťaţ niţšie. 

 

Ak je rozhodca alebo delegát IV. a V. ligy v prebiehajúcom ročníku ospravedlnený na celý 

súťaţný ročník, bude preradený o súťaţ niţšie.O danom preradení R a DZ rozhoduje výhradne 

KRSsFZ. 

 



Kaţdý rozhodca a delegát SsFZ zaradený na Nominačnú listinu SsFZ je v priebehu súťaţného 

ročníka povinný nahlásiť na KR SsFZ kaţdú uskutočnenú zmenu – priezviska, trvalého bydliska, 

telefonického kontaktu, e-mailovej adresy, ukončenie činnosti a. i.  

Na sekretariát SsFZ musí však poslednú zmenu v príslušnom ročníku nahlásiť do 15. júna, kedy sa 

finalizujú podklady pre nový Rozpis súťaţí SsFZ. 

 

KR SsFZ vypracuje návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov pre 3. , 4. a 5. ligu na jeden 

súťaţný ročník. Tento návrh schvaľuje VV SsFZ.  

 

Podľa poţiadavky KR SFZ navrhuje KR SsFZ rozhodcov a delegátov SsFZ, ktorí nemajú platnú 

licenciu rozhodcu „P“ na pred licenčný seminár , ktorý organizuje KR SFZ.  

Tento návrh schvaľuje VV SsFZ. 

 

KR SsFZ vypracuje návrh postupujúcich rozhodcov a delegátov SsFZ na nominačnú listinu SFZ. 

Tento návrh schvaľuje VV SsFZ. 

 

 

POŢADOVANÁ VEKOVÁ HRANICA ROZHODCOV SsFZ :  

 
Veková hranica pre danú kategóriu sa povaţuje za takú hranicu, koľko má rokov rozhodca, alebo 

DZ v čase začiatku súťaţe. Za hranicu pre príslušný súťaţný ročník sa povaţuje dátum 1.augusta. 

Všetci R a DZ narodení do 1.augusta kedy dovŕšia príslušnú vekovú hranicu, môţu pôsobiť v 

príslušnej súťaţi.  

 

Postup do SFZ do 38 rokov 

III. ligado   46 rokov 

IV. ligado   48 rokov 

V. ligado   55 rokov 

Postup z ObFZ do 38 rokov 

 



Rozhodca V. ligy môţe byť ponechaný na nominačnej listine V. ligy aj po dosiahnutí vekovej 

hranice 55 rokov na základe vlastnej písomnej ţiadosti, ktorá bola včas podaná a po zhodnotení 

doterajšej rozhodcovskej činnosti a fyzickej výkonnosti. V prípade takéhoto návrhu výnimky 

schvaľuje VVSsFZ na návrh KRSsFZ. 

 

 

Požadovaná veková hranica delegátov  

 

Veková hranica pre delegátov je :  
- minimálne 30 rokov  

- maximálna hranica dosiahnutie veku 70 rokov  

 

 

 

Moţnosť udeliť výnimku je kompetencia VV SsFZ na návrh KR SsFZ. 

 



Zásadám podliehajú aj všetky ďalšie pokyny, úlohy či usmernenia pre rozhodcov a delegátov, 

zaradených na nominačnú listinu SsFZ, uvedené v kaţdom Rozpise súťaţí na príslušný súťaţný 

ročník. 

Zásady sú určené pre rozhodcov a delegátov SsFZ a vypracovala ich KR SsFZ v súčinnosti s 

ostatnými odbornými komisiami SsFZ. 

Zásady pre rozhodcov a delegátov SsFZ nadobúdajú platnosť odsúhlasením KR SsFZ, 

podpísaním jej predsedom, schválením VV SsFZ a podpísaním predsedom SsFZ resp. štatutárnym 

zástupcom SsFZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––                                                 ––––––––––––––––––––––––– 

PhDr. Ján Tomčík v. r.         PhDr. Jozef PARŠO v. r.  

predseda KR SsFZ                     predseda SsFZ 

 

 

 

 

Určené pre :                                                                        Spracované : Banská Bystrica 30.05.2014  

predseda SsFZ 

vedúci sekretár SsFZ 

členovia KR SsFZ 

predsedovia KR ObFZ 

 
 


