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Návrh  

„PÍSOMNÝ TEST Z  NORIEM SFZ“ 
 
V ktorom roku vznikol Slovenský futbalový zväz. /preambula Stanov SFZ 2. riadok/ 
a)  v roku 1918 
b)  v roku 1938 
c)  v roku 1993 
 
Konferencia SFZ   je /hlava 2, čl. 41. 1.  Stanov SFZ/ 
a)  orgánom, ktorý prijíma všetky rozhodnutia v SFZ, konferencii je podriadený kaţdý   člen 

organizovaný v SFZ 
b) vrcholným orgánom SFZ. Konferencii podliehajú všetky podriadené športové zväzy a jej 

členovia. 
c) najvyšším zastupiteľským orgánom SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávaţnejšie 

rozhodnutia futbalového hnutia v SR. 
 
Medzi jednu z povinností usporiadateľa stretnutia je zabezpečiť zdravotnú sluţbu 

/čl. 44.1.e SP SFZ/ 
a) s potrebným vybavením pre prvú pomoc, ak to stanoví rozpis súťaţe  mať k dispozícii 

vhodné priestory pre výkon antidopingovej kontroly  
b) zabezpečiť len prítomnosť lekára a zdravotníkov  
c) s potrebným vybavením pre lekárov pričom nemusí zabezpečiť prítomnosť sanitného 

vozidla  
 
Brankári oboch druţstiev mali dresy rovnakej farby a ani jeden z nich nemal náhradný inej 
farby. Môţe dať rozhodca v takomto prípade pokyn na začatie stretnutia ? /PF, ale aj SP/ 
a) áno 
b) áno, ale len ak s touto skutočnosťou súhlasia pred stretnutím obidvaja kapitáni 
c) nie 
 
Pri výkone funkcie hlavného usporiadateľa (HU) musí byť HU označený: /čl. 46 SP SFZ/ 
a) nápisom „Hlavný usporiadateľ“ 
b) vestou ktorá má odlišnú farbu vyhotovenia 
c) visačkou na ktorej je viditeľné označenie jeho funkcie   
 
Kto je zodpovedný za bezpečnosť rozhodcov ? / PF, ale aj SP/ 
a) usporiadajúci klub a hráči oboch druţstiev 
b) usporiadajúci klub a hráči domáceho druţstva 
c) usporiadajúci klub 
 
Za riadny nástup druţstva sa povaţuje    /čl. 64, ods. 1.  SP SFZ/ 
a) ak nastúpi druţstvo v stanovenom UHČ na hraciu plochu  s minimálne siedmimi hráčmi 

riadne ustrojenými a pripravenými na začiatok stretnutia. 
b) ak nastúpi najneskôr 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu plochu 

najmenej 7 hráčov riadne ustrojených a pripravených na začiatok stretnutia. 
c) ak sa na stretnutie dostaví najmenej 7 hráčov druţstva pred stanoveným začiatkom 

stretnutia.  
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Druţstvo „A“ malo v stretnutí jedného hráča priamo vylúčeného z hry (ČK) za surovú hru. 
Ďalší hráč druţstva „A“ sa po udelení ŢK v I. polčase dopustil v II. polčase priestupku, za 
ktorý ho rozhodca správne priamo vylúčil z hry ČK. Iné osobné tresty uţ neboli rozhodcom 
pre hráčov druţstva „A“ udelené. Koľko bodov zapíše delegát do tlačiva FAIR – PLAY pre 
toto druţstvo v kritériách ţlté a červené karty po zohľadnení vyššie uvedených okolností ? 
/pravidlá FP/ 
a) 7 
b) 3 
c) 6  
 
Delegát stretnutia     /čl. 78, 1.  SP SFZ/ 
a)   je najvyššie postavenou osobou na stretnutí, dozerá na priebeh stretnutia, sleduje 

činnosť hlavného usporiadateľa, hodnotí výkon rozhodcov a dôsledne dodrţiava normy 
v SFZ  

b)   je vysielaný z rozhodnutia riadiaceho orgánu, aby zastupoval riadiaci orgán, dozeral na 
priebeh stretnutia, spravodlivo hodnotil výkon rozhodcov a dôsledne dodrţiaval pokyny 
pre činnosť delegáta vydané riadiacim orgánom 

c)   je vysielaný z rozhodnutia SFZ, aby zastupoval futbalový zväz, dozeral na priebeh 
stretnutia, spravodlivo hodnotil výkon rozhodcov a usporiadateľov, dôsledne presadzoval 
dodrţiavanie noriem SFZ.  

 
Keď  zistí delegát nedostatky na strane usporiadajúceho alebo hosťujúceho klubu 
    / článok 79 SP SFZ/ 
a)   prerokuje ich s funkcionármi, prípadne s trénerom, kapitánom alebo hlavným 
 usporiadateľom, zistené nedostatky uvedie vo svojej správe 
b)   prerokuje ich s funkcionármi klubu a s hlavným usporiadateľom stretnutia, zistené   

nedostatky uvedie v oznámení o nedostatkoch v stretnutí, ktoré zašle na futbalový zväz  
c)   prerokuje ich s hlavným usporiadateľom a zistené nedostatky uvedie v oznámení 

o nedostatkoch v stretnutí, ktoré zašle na futbalový zväz 
 
Delegát po ukončení stretnutia vykoná pohovor  o priebehu stretnutia 

 /čl. 84 SP SFZ/ 
a)   s rozhodcom a asistentmi rozhodcu bez cudzej účasti, o obsahu pohovoru napíše 

správu, ktorú odovzdá komisii rozhodcova futbalového zväzu. 
b)   s rozhodcom a asistentmi rozhodcu, obsah  pohovoru uvedie vo svojej správe   v ktorej 

uvedie aj známku jeho hodnotenia  
c)   s rozhodcom a asistentmi rozhodcu bez cudzej účasti, obsah  pohovoru uvedie vo svojej 

správe, v ktorej prehľadným a vyčerpávajúcim spôsobom popíše priebeh stretnutia 
a zhodnotí výkon rozhodcu a jeho asistentov rozhodcu 

 
Ak nie je moţné stretnutie  po prerušení dohrať z vyššej moci  /čl. 89 SP SFZ/ 
a)   rozhodca stretnutie ukončí a kluby sa ihneď dohodnú na novom termíne stretnutia 

v súlade so SP 
b)   rozhodca stretnutie ukončí a kluby sa môţu dohodnúť na novom termíne stretnutia 
c)   rozhodca stretnutie ukončí a o novom termíne stretnutia v súlade so SP rozhodne 

príslušná ŠTK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vtedy, ak sú na to oprávnené      

 dôvody, predmetom začatia disciplinárneho konania je spravidla /čl. 14.1 DP SFZ/ 
a)   správa delegáta, písomná správa člena riadiaceho orgánu, alebo jeho odbornej komisie, 

písomné oznámenie výboru klubu  
b) zápis o stretnutí, správa delegáta, vlastné zistenia DK, písomná správa člena riadiaceho 

orgánu, alebo jeho odbornej komisie, písomné oznámenie výboru klubu, písomná 
správa vedúceho výpravy 

c)   zápis o stretnutí, správa delegáta, písomná správa člena riadiaceho orgánu, zistenia 
odbornej komisie, písomná správa vedúceho výpravy 

 
 
 

 


