
Stredoslovenský futbalový zväz

Pasportizácia futbalového štadióna hlavná plocha pomocná plocha

TJ, FK, FO
Názov

Adresa

Zoznam hracích plôch, na ktorých klub hráva majstrovské 
stretnutia (hlavné aj náhradné) pre všetky súťaže riadené

SsFZ a ObFZ

Názov 
hracej plochy Vlastník / majiteľ Rozmery

dĺžka x šírka
Vybudované 
v roku

Hlavná hracia plocha

Náhradná hracia plocha 
v areáli hl. štadióna

Náhradná hracia plocha 
mimo areálu hl. štadióna



A)  Hracia plocha:

P.č. Hlavné parametre hracej plochy

1. Povrch hracej plochy Trávnatý Umelý Iný

2. Skutočné rozmery hracej plochy v metroch (dĺžka x šírka)

3. Minimálna 
vzdialenosť 
v metroch

za bránkovými čiarami od okraja hracej plochy k ohradeniu

pozdĺž postranných čiar od okraja hracej plochy k ohradeniu

5. Prístup pre vozidlá záchrannej služby, polície, a hasičov na hraciu plochu

6. Výška bezpečnostnej ohrady pozdĺž postranných a bránkových čiar (m)

7. Systém odvodnenia hracej plochy

8. Zavlažovací systém

9. Posledná renovácia v roku

10. Umelé osvetlenie hracej plochy áno nie počet luxov

11. Krytý prístup na hraciu plochu (pevný, výsuvný, žiadny)

12. Lavičky náhradníkov, počet miest pre jedno družstvo kryté

13. Výsledková tabuľa, veľkosť v metroch (šírka x výška) typ

14. Atletická dráha okolo hracej plochy počet dráh typ povrchu

15. Vonkajšie oplotenie areálu drevené iné

16. Vzdialenosť od žel. stanice od zastávky SAD od zastávky MHD



B)  Vybavenie športového zázemia v areáli štadióna

Šatne hráčov počet celkom dospelí dorast žiaci

Vzdialenosť šatní od hracej plochy (m)

Domáci Hostia

Plocha v m2 WC (ks) Plocha v m2 WC (ks)

Pisoár (ks) Umývadlá (ks) Pisoár (ks) Umývadlá (ks)

Sprchy (ks) Teplá úžitková voda
áno/nie

Sprchy (ks) Teplá úžitková voda
áno/nie

Výlevky na umývanie 
obuvi  (ks)

Elektrické zásuvky 
(ks)

Výlevky na umývanie 
obuvi    (ks)

Elektrické zásuvky 
(ks)

žny stôl (ks) Sušiče vlasov, rúk 
(ks) 

Masážny stôl (ks) Sušiče vlasov, rúk 
(ks)

Vybavenie nábytkom – 
popis (vešiak, stolík, 
odkladacia skrinka, lavica, 
stoličky ...)

Vybavenie nábytkom – 
popis (vešiak, stolík, 
odkladacia skrinka, lavica, 
stoličky ...)

Šatne pre rozhodcov     počet m2 Ošetrovňa pre hráčov a R m2

WC (áno/nie) Pisoár (áno/nie) WC (áno/nie) Pisoár (áno/nie)

Umývadlá (áno/nie) Sprchy (áno/nie) Umývadlá (áno/nie) Sprchy (áno/nie)

Výlevky na umýv. 
obuvi (áno/nie)

Uzamykateľné 
skrinky (áno/nie)

Vyšetrovacie lôžko 
(áno/nie)

Skrinka na lieky 
(áno/nie)

Oddelená od šatní 
hráčov (áno/nie)

Chránený prístup od 
verejnosti (áno/nie)

Defibrilátor 
(prístroj na zastavenie 
chvenia srdca) (áno/nie)

Merač krvného 
tlaku (áno/nie)

Priamy vstup na 
hraciu plochu 
(popis)

Nosidlá, typ (ks)

Vybavenie nábytkom – 
popis (vešiak, stolík, 
odkladacia skrinka, 
lavica, stoličky ...)

Vybavenie nábytkom – 
popis (vešiak, stolík, 
odkladacia skrinka, lavica, 
stoličky ...)

Šatňa delegáta m2 Spoločná s R (áno/nie) Samostatná (áno/nie)

Vybavenie nábytkom – popis 
(vešiak, stolík, odkladacia 
skrinka, stoličky ...)

Priestory pre rehabilitáciu (m2) Posilňovňa (m2)

Vybavenie nábytkom – 
popis:

Vybavenie nábytkom – 
popis:



C)  Diváci, vybavenie a zázemie

P.č. Parametre štadióna

1. Celková kapacita štadióna z toho na sedenie na státie

Sedadlá kryté Nekryté V.I.P.

Lavice kryté Nekryté

Médiá Hendikepovaní 
diváci

Bezbariérový prístup

5. Počet WC pre mužov Počet pisoárov

6. Počet WC pre hendikepovaných

7. Počet WC pre ženy

8. Reštaurácia v objekte areálu (áno/nie)

9. Počet stánkov s občerstvením

10. Počet pokladní

11. Počet vstupov na štadión

12. Priestory pre V.I.P. Plocha (m2)

13. Klubové miestnosti

14. Kancelárie klubu

15. Byty

16. Ubytovne

D) Celková bezpečnosť na štadióne:

P.č. Parametre štadióna

1. Bezpečnostný systém ochrany proti 
krádeži pre šatne, sklady, pokladne

2. Vonkajšie oplotenie štadióna (výška 
v metroch)

Celistvé
áno/nie

Uzamykateľné
áno/nie

3. Počet východov z areálu štadióna

4. Informačný systém s vyznačením 
prístupových ciest a MHD a SAD

5. Informačný systém značenia v areáli 
štadióna



E) Parkovacie plochy

P.č. Parametre štadióna

1. Špeciálne chránené – počet parkovacích miest

vozidlá Domáci Hostia R a DZ Iné Spolu

osobné

mikrobus

autobus

6. Samostatné koridory pre príchody a odchody áno: nie:

7. Ostatné nechránené – počet parkovacích miest

vozidlá Domáci Hostia Spolu Vzdialenosť od štadióna (m)

osobné

mikrobus

autobus

F) Prevádzkové zázemie

P.č. Parametre štadióna

1. Telefónne spojenie, fax, internet

2. Hlásateľský systém 
(pevný/mobilný)

3. Stabilné miesta pre videokamery

4. Stabilné miesta pre DZ

5. Stožiare na vyvesenie vlajok (ks) Iný spôsob

POZNÁMKA: Súčasť pasportu tvorí situačný náčrt celého areálu v blokovej schéme!

V: .............................................. ................................ ...................................... 
pečiatka          podpis štatutára


