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 1. POSLANIE A ZÁKLADNÉ ÚLOHY KR 

 
Poslanie KR: 
 
KR  v hodnotenom období  
- organizačne riadila a kontrolovala činnosť futbalových R a DZ  
- dohliadala, aby rozhodovanie v súťažiach SsFZ bolo v súlade s Pravidlami futbalu.  
- dbala o odborný rast R a DZ. Pravidelne preverovala odborné znalosti PF a ostatných    
 futbalových noriem  
-  R a DZ a fyzickú pripravenosť R. 
- organizovala stretnutia s predsedami KR ObFZ 
- zúčastňovala sa na stretnutí s klubmi pôsobiacich v SsFZ 
- vyhodnocovala výkonnosť R a DZ 
- zavádzanie moderných technológií do činnosti KR SsFZ 
 
 
 
Základné úlohy KR: 
 
- organizácia odborno-metodickej prípravy R a DZ, R v rámci PT a organizácia FP R 
- spracovávanie analýz stretnutí a prijímanie opatrení na zvýšenie kvality a           

objektívnosti  rozhodovania na základe správ DZ 
- obsadzovanie R a DZ všetkých súťaží dospelých a mládeže, riadených SsFZ prvých 

troch kôl SC obsadzovanie R súťaží žien a vybraných súťaží mládeže, riadených SFZ 
- pravidelné vyhodnocovanie odohraných stretnutí z pohľadu rozhodovania  
- riešenie podnetov klubov, predkladanie odborných stanovísk pre DK, prípadne iné 

odborné komisie 
- predkladanie VV návrh NL R a DZ pre príslušný SR 
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- predkladanie VV vyhodnotenie R a DZ za predchádzajúci SR 
 
 

 2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE 
 
V uplynulom volebnom období odštartovala činnosť KR SsSZ pod vedením staronového 
predsedu KR SsFZ Jána Tomčíka. Zloženie KR bolo rovnaké v predošlom volebnom období, 
ktoré doplnili noví člennovia pp. Štefan Pastorek (člen technického úseku) a Ján Ploštica 
(správca webu a člen obsadzovacieho úseku).  
 
KR bola vnútorne organizačne rozčlenená na: 
 

- školiaci úsek - vedúci Viliam Vais, zástupca Michal Očenáš 
- technický úsek - vedúca Miroslava Migaľová 
- obsadzovací úsek - vedúci Ľudovit Perašín 
- úsek delegátov zväzu - vedúci Karol Poláček 
- úsek pre nábor R a PT - vedúci Ivan Roštár 
- video úsek a správa webu - vedúci Milan Staník 
- úsek pre riešenie sťažností – vedúci Miroslav Fajčík 

 
V rámci jednotlivých úsekov pracovali ďalší členovia úsekov (Peter Budáč, Mária Súkeníková, 
Marek Mastiš, Pavel Jánosík), poverení konkrétnymi čiastkovými úlohami, ktorých plnenie 
predkladali vedúcim úsekov. 
 
Udalosti, ktoré nastali počas letného seminára R a DZ 7.7.2018, skončili aj abdikáciu 
predsedu KR SsFZ Jána Tomčíka. Zároveň svoje pôsobenie v KR ukončili  aj p. Migaľová a p. 
Ploštica. Po skončení súťažného ročníka 2017/2018 ukončil svoje pôsobenie p. Perašín a p. 
Staník.  
 
VV SsFZ poveril za predsedu KR SsFZ p. Karola Poláčka, ktorý zároveň pokračoval 
v obsadzovacom úseku (úsek DZ – nominácie na všetky súťaže) a zároveň schválil ako člena 
KR a vedúceho obsadzovacieho úseku p. Ľubomíra Samotného (obsadzovanie R 3.L, 4.L) a 
člena obsadzovacieho úseku p. Tomáša Batiza (obsadzovanie R 5.L, mládež, SFZ, zmeny v DL).  
 
 
Dňa 4.10.2018 sa po zvolení VV SsFZ stal p. Martin Balko novým predsedom KR SsFZ, ktorý 
následne pretransformoval zloženie KR SsFZ:  
 

- Úsek DZ: vedúci – p. Poláček, členovia – pp. Budáč, Roštár 
- Technický úsek: vedúca – p. Migaľová, členovia – pp. Súkeníková, Mastiš, Čajka, 

Libiak, 
- Obsadzovací úsek: vedúci – p. Samotný, člen – p. Batiz 
- Školiaci úsek: vedúci – p. Očenáš, členovia – pp. D. Hrčka, Nemček, Vais (riešenie 

sťažností), Roštár, Ihring (program Talent, organizácia seminárov). 
- Tajomník: p. Hrmo 
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Počet zasadnutí KR SsFZ v hodnotenom období: 

 Jeseň Jar 

2018 - 7 

2018/2019 10 8 

2019/2020 7 2 

2020/2021 4 3 

2021 4 - 

 

 

 
 
 

 3. PLNENIE PLÁNU PRÁCE  
 
organizovanie ankety „ROZHODCA a ASISTENT ROZHODCU“  

KR SsFZ organizovala anketu „ROZHODCA a ASISTENT ROZHODCU“ , kde boli zaradení 

rozhodcovia z nominačnej listiny III.L. V sezóne 2018/2019 sa hlasovania sa mohli zúčastniť 

rozhodcovia, delegáti zväzu a tréneri klubov III.L. Nová KR SsFZ pod vedením predsedu 

Martina Balka počas svojho pôsobenia pristúpila k zmene spôsobu hlasovania a aj preto 

laureáti v ankete vzišli na základe interného hlasovania členov KR SsFZ.  

 

2018 2019 2020 

R AR R AR R AR 

Kolofík Kuba Holas Mi. Považan 
Ma. 

Herdel Považan Ma. 

 

 

 
zabezpečenie oblečenia pre R  
 

V sezóne 2017/2018 sa rozhodcovia “preobliekli” do nových dresov značky ATAK, ktoré boli 
spolufinancované zo získaného sponzorského v hodnote 20 000 eur od spoločnosti 
DOXXBET. R sa následne sťažovali na kvalitu súprav, ktorá podľa ich slov nemala dostatočnú 
reprezentačnú úroveň. Na základe iniciatívy R Tomáša Batiza sa R spoločne dohodli a vybrali 
nové spoločenské oblečenie, ktoré si zabezpečili vo firme FutbalServis a následne si ho 
distribuovali počas zimného seminára v sezóne 2018/2019 vo Vyhniach.  
 
R sa spoločne dohodli na zakúpení:  
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- polo tričko (Adidas) - červené 
- vychádzková súprava (Adidas) - čierna 
- tréningové tričko (Adidas) - čierne  
- šuštiaková bunda (Adidas) - čierna 

 
zvyšovanie odmien pre R a DZ 
 

Od jarnej časti 2018/2019 boli po prijatí VV SsFZ odmeny pre súťaže SsFZ nasledovné:  
 
 
Nové rozhodcovské dresy 
 
Slovenský futbalový zväz inicioval vo všetkých regiónoch na Slovensku zjednotenie 
rozhodcovskej výstroje. Z vlastných nákladov podporených sponzorom nakúpil novú 
rozhodcovskú výstroj, ktorá bola následne distribuovaná aj do regiónov. SsFZ obdržal 180ks 
tzv. balíčkov, v ktorých boli:  
 
3x dres krátky rukáv (čierny, žltý, ružový)  
3x dres dlhý rukáv (čierny, žltý, ružový) 
2x štucne (čierne)  
2x rozhodcovské trenírky ( čierne) 
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   rozhodcovia z okresu Čadca v nových dresoch 
   rozhodcovia z okresu Žiar nad Hronom v nových dresoch 
 
 
 
 
Nakoľko Stredoslovenský futbalový zväz je do konca sezóny 2021/22 viazaný zmluvou s 
firmou DOXXBET, z ktorej vyplýva, že rozhodcovia musia mať reklamné logá firmy na 
dresoch, je prechod do nových dresov od Slovenského futbalového zväzu zatiaľ 
komplikovaný a zrealizoval sa iba v niektorých okresoch. Dôvodom je, že na starých dresoch 
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od firmy ATAK sú reklamné plochy potlačené. R by si tak pri využívaní nových dresov museli 
dať vyrobiť reklamné plochy, ktoré by si pred každým stretnutím museli pripevňovať na dres.  
 
Medzi R prevládla nevôľa podstúpiť tento proces. Prechod do nových dresov sa počas 
jesennej časti zrealizoval iba v okresoch Liptovský Mikuláš a Žiar nad Hronom. Čiastočne u 
niektorých R v okrese Čadca. Rozhodcovia z uvedených okresov, ktorí sú v pôsobnosti na NL 
SsFZ si na vlastné náklady dali vyrobiť reklamné plochy, ktoré si pred každým mužským 
zápasom pripevňovali. Ostatná väčšia časť rozhodcov sa zatiaľ uspokojila s využívaným 
starších dresov, ktoré sú už na pokraji svojej životnosti, lenže majú na sebe nažehlené 
reklamné plochy. Kompletné prezlečenie rozhodcov do nových dresov sa zrealizuje po 
skončení novej sezóny, kedy vyprší sponzorská zmluva s firmou DOXXBET. 
 
spolupráca na nábore nových rozhodcov  
 
Nedostatok rozhodcov je rok čo rok alarmujúci. Nespochybniteľným ukazovateľom sú čísla. 
Zatiaľ čo na konci sezóny 2017/2018 bolo na NL SsFZ 202 rozhodcov, na konci funkčného 
obdobia, resp. jesennej časti ročníka 2021/2022 kleslo toto číslo na 172.  
 
V prvom rade nábor ako aj vzdelávanie nových rozhodcov je v kompetencii oblastných 
futbalových zväzov, ktoré by mali spolupracovať pri týchto činnostiach s profesionálnymi 

rozhodcami SFZ. V dnešnej dobe však o toto “remeslo” je čoraz menší záujem. Mladí ľudia sa 
skôr realizujú pre nich v atraktívnejších smeroch, ktoré nepochybne súčasná moderná a 
digitálna doba ponúka. Napriek tomu, futbal je fenoménom na celom svete. Nepochybne, 
dobrý futbal potrebuje aj dobrý rozhodcov. V posledných rokoch sa ukazuje, že najväčší 
prísun nových rozhodcov je zväčša priamo z futbalového prostredia. Bývalí mladí hráči, ktorí 
sa nepresadili v dorasteneckých kategóriách si vyskúšali pohľad na futbal aj z rozhodcovskej 
perspektívy. Dôležité v tomto smere je ich správne motivovať, vzdelávať a najmä spoločne s 
nimi prejsť prvotné strasti a úskalia, ktorým musia predovšetkým v nižších súťažiach čeliť. 
Realitou je, že iba isté percento z vyškolených rozhodcov napokon pokračuje v aktívnej 
činnosti a iba zlomok z toho percenta posunú okresné komisie do štruktúr SsFZ.  
 

Prísun nových rozhodcov narazil za posledné roky na ľadovec.  Zatiaľ čo v “rozhodcovskom 
Titanicu” sa ešte na najvyšších poschodiach tancuje a konzumuje kaviár. Podpalubie pomaly 
vytápa, čo spôsobuje predovšetkým spomínaný nedostatok nových rozhodcov a nezáujem o 
túto činnosť. Aby sa táto loď nezačala potápať, KR SsFZ sa snažila byť čo najviac nápomocná 
okresným komisiám pri nábore nových rozhodcov. V decembri 2018 zorganizovala KR SsFZ 
spoločné stretnutie s predsedami KR ObFZ, kde sa spoločne zdieľali tipy a cenné rady ako 
prilákať a udržať si nových arbitrov.  
 
Stretnutia v Belej (okres Žilina) sa zúčastnili:  
Krajči, Koleno, Behančin (ObFZ ZA), Holas Mi., Čičmanec (ObFZ LC), Vrtich, Švec (ObFZ LM), 
Moják, Súhrada (ObFZ Kysúc), Gemzický, Šimko (ObFZ BB), Parobek, Bálint (ObFZ RS), Ivan, 
Tapfer (ObFZ ZH), Kučera, Fábry (ObFZ ZV), Kubáni, Herdeľ (Oravský FZ), Škvarek, Diabelko 
(ObFZ MT) 
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 4. SPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLIACEHO ÚSEKU A ÚSEKU RIEŠENIA S ŤAŽNOSTÍ  
 
Školský úsek KR SsFZ  v zložení vedúci – p. Očenáš, členovia – pp. D. Hrčka, Nemček, Vais 

(riešenie sťažností), Roštár, Ihring (program Talent, organizácia seminárov).  

Licenčné semináre na Licenciu „ A“ rozhodcov a DZ: 

 R DZ 

2018 19 19 

2019 19 - 

2020 22 3 

2021 10 1 

 

 

Za celé volebné obdobie získalo licenciu „A“  celkovo 93 ľudí z toho 70 R a 23 DZ 

z oblastných futbalových zväzov v rámci pôsobnosti SsFZ.  

Semináre rozhodcov a DZ: 

Rok 2018: 
26.-28.1. - Zimný seminár R 3.ligy + Program Talent 
18.2.2018 - Zimný seminár 4. ligy +5. ligy  
2.-4.2.2018 - Zimný seminár delegátov zväzu  
6.4.2018 - Fyzické previerky  
8.5.2018 - Seminár licencia A   
7.7.2018 - Letný seminár + Fyzické previerky 
 
Rok 2019: 
8.-9.3.2019 - Zimný seminár R 3. ligy + PT  
10.3.2019 - Zimný seminár R 4. ligy + 5. ligy 
9.3.2019 - Zimný seminár DZ 3. ligy +4. ligy 
10.3.2019 -  Zimný seminár DZ  5. ligy  
10.3.2019 - Fyzické previerky  
21.3.2019 - Seminár licencia A  
2.5.2019 - Seminár licencia A 
8.5.2019 - Seminár licencia A 
13.7.2019 - Letný seminár + fyzické previerky 
 
Rok 2020: 
17.-18.1.2020 - Zimný seminár R 3. ligy + Programu Talnet 
19.1.2020 - Zimný seminár R 4. ligy + 5. ligy 
25.-26.1.2020 - Zimný seminár delegátov zväzu (3,4,5. ligy)  
18.1.2020 - Seminár licencia A  
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Pre covid zrušené: 
Letný seminár R a DZ 
Fyzické previerky 
 
Rok 2021:  
Pre covid sa zimný seminár neuskutočnil 
28.6.-8.7.2021 - Seminár licencie A   
23.7.2021 - Letný seminár R + DZ  
9.9.2021 - Fyzické previerky  
 
Fyzické previerky:  

Od nástupu nového predsedu KR SsFZ Martina Balka došlo k zmene podmienok v rámci 

absolvovania fyzických previerok rozhodcov SsFZ.  

Limity FP:  

R 3.L + PT formou FIFA testu (75 - 25) s limitmi – PT 40 x 75 m beh 15“, 25 m chôdza 18“ 
3.L 40 x 75 m beh 15“, 25 m chôdza 20“ 
R 4.-5.L vo forme Cooperovho testu „12 minútovka“ s limitmi – do 30 rokov 2600 m, R 4.-5.L 
do 40 rokov 2400 m, R 4.-5.L nad 40 rokov 2000 m. 
 
V úvode funkčného obdobia sa KR SsFZ borila s nedostatočnou fyzickou prípravou 
rozhodcov, ktorá sa odzrkadlila na pravidelných previerkach. O to smutnejšie bolo, že po 
prijatí nových podmienok FP, ktoré boli v porovnaní s tými predošlými podstatne ľahšie, 
problém s nedostatočnou pripravenosťou R pretrvával. Vzhľadom k nedostatočnému počtu R 
KR pristúpila k tomu, že rozhodcovia, ktorí nesplnili limity ale zúčastnili sa FP, boli delegovaní 
ako AR na 5. ligu. Rozhodcovia, ktorí sa FP nezúčastnili mali pozastavenú delegáciu.  
 
Rozhodcovia si časom uvedomili, že podmienky sú nastavené férovo. Väčšina si po 
predošlom neúspechu na FP vstúpila do svedomia, natrénovala na limity a ďalej fungovala 
bez problémov. KR SsFZ sa osvedčil najmä projekt počas zimnej prestávky v sezóne 20/21 s 

názvom “Spoločná bežecká príprava rozhodcu cez aplikáciu Strava.” Celkovo sa do nej 
aktívne zapojilo 84 rozhodcov z NL. Celý projekt spočíval vo vzájomnej motivácii. 
Rozhodcovia prostredníctvom aplikácie Strava sa mohli porovnávať navzájom, koľko 
kilometrov odbehli. Faktor konkurencie zároveň vytváral motiváciu medzi rozhodcami, ktorí 
sa navzájom potiahli. Každý pondelok odosielal tajomník KR SsFZ Andrej Hrmo súhrnnú 
tabuľku všetkým rozhodcom a delegátom z NL SsFZ.  
 
Pozitívny dopad sa ukázal už v jarnej časti, keď väčšia čas bola na základe aj postačujúcej 
zimnej prípravy adaptovaná na bežeckú záťaž, čo sa prejavilo v samotných zápasoch, neskôr 
aj na fyzických previerkach, ktoré dopadli najúspešnejšie.  
 

Sťažnosti - ““““semafor”  
 
Komisia rozhodcov SsFZ vytvorila počas svojho uplynulého funkčného obdobia zdieľanú 
tabuľku prostredníctvom služby Google, v ktorej evidovala a vlastným mechanizmom 
kontrolovala správnosť rozhodnutí delegovaných osôb na všetkých mužských stretnutiach.  
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Nižšie uvedená tabuľka, ktorá reprezentuje 4. kolo jesennej časti v ročníku 2021/2022, 
definuje činnosť “semaforu”. Každú súťaž v pôsobnosti SsFZ má na starosti tzv. kontrolór, 
ktorý je zodpovedný za situácie v danej súťaži. V priebehu pondelka a utorka si jednotliví 
kontrolóri prejdú svoje súťaže a to do zdieľanej tabuľky, do ktorej majú prístup všetci 
členovia KR, zapíšu všetky stretnutia, v ktorých bol udelený pokutový kop, 2ŽK/ČK, resp. 
priamo udelená ČK. Na základe vypísaných stretnutí sú spracuje video materiál. Ten tvorí iba 
kritickú situáciu (sekvencia klipu, v ktorej došlo k priestupku), ktorá je následne 
posprodukčne strihovo skrátená a následne je nahratá na server Google Drive, z ktorej sa 
prelinkuje link do zdieľanej tabuľky. Všetky materiály sú na Google Disku ako aj Google 
Tabuľke rozdelené podľa kôl. Zozbierané videá následne slúžila aj ako materiál na 
zimný/letný seminár v rámci hodnotenia či vzdelávania rozhodcov a delegátov. 
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    ukážka kontrolnej tabuľky zo 4. kola SsFZ 
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 5. SPRÁVA O ČINNOSTI TECHNICKÉHO ÚSEKU 
 
Úlohou technického úseku (TÚ) bolo vyhodnocovať pôsobenie rozhodcov zaradených na 

nominačnú listinu SsFZ, v stretnutiach riadených SsFZ a vybraných stretnutiach (súťažiach) 

riadených SFZ. TÚ pri KR SsFZ ďalej vykonáva štatistickú činnosť. Predkladá KR SsFZ sumár 

námietok a sťažností, záverečné hodnotenie po jesennej časti súťažného ročníka, ako aj 

štatistické hodnotenie celého ročníka. 

 

Zloženie TÚ: 

Vedúci TÚ - Miroslava Migaľová ( od 11.7.2018 do 8.11.2018 nebola členkou KR SsFZ) 

Členovia TÚ - Mária Súkeníková ( III.L a IV.ligy) 

           - Marek Mastiš ( V.L sk.A a sk.B) 

          - Maroš Libiak ( V.L sk.C a sk.D ) 

                     - Peter Čajka ( súťaže mládeže ) 

Hodnotené obdobie: 

Ročník 2018/2019 – bol poznačený policajným zásahom NAKA na seminári R a DZ v Banskej 

Bystrici dňa 7.7.2018.  

Ročník 2019/2020 – priebeh ovplyvnila vzniknutá  celosvetová pandémia súvisiaca 

s chorobou COVID-19, a následnými opatreniami. Z tohto dôvodu prebehla len prvá časť 

súťažného ročníka v jeseni.  

Ročník 2020/2021 – priebeh opäť ovplyvnila pandémia. Hoci sa ročník začal podľa plánu, 

vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácií boli už dňa 13.10.2020 pozastavené všetky 

amatérske súťaže a následne dňa 26.3.2021 sa ročník anuloval.  

Ročník 2021/2021 – v práve prebiehajúcom ročníku sa odohrala celá jesenná časť podľa 

platného rozlosovania.  
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Prehľad sťažností za hodnotené obdobie: 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Jeseň/jar Jeseň 2019 

Jar sa 

neodohrala 

COVID-19 

Ročník bol 

13.10.2020 

prerušený 

a 26.3.2021 

anulovaný 

Jeseň 2021 

Opodstatnená 8/3 2 0 2 

Čiastočne opodstatnená 6/1 2 0 4 

Neopodstatnená 7/9 9 0 2 

Nepreukázateľná 2/2 3 0 5 

Nespĺňa náležitosti 0/3 7 0 4 

Odvolaná pred zasadnutím 0/1 0 0 1 

SPOLU 23/19 23 0 18 

SPOLU za ročník 42 23 0 18 

 

 

Prehľad znížených hodnotení za hodnotené obdobie: 

 III.L IV.L V.L  

SPOLU 
jeseň jar jeseň jar jeseň jar 

2018/2019 5 1 11 10 18 24 34/35 

Jeseň 2019 8 0 13 0 31 0 52/0 

Ročník 

anulovaný 
0 0 0 0 0 0 0/0 

Jeseň 2021 11 _ 18 _ 26 _ 55/- 
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 6. SPRÁVA O ČINNOSTI OBSADZOVACIEHO ÚSEKU 

 
Zloženie Obsadzovacieho úseku: 

Ľubomír Samotný – vedúci obsadzovacieho úseku  

Tomáš Batiz, Karol Poláček – členovia obsadzovacieho úseku  

 

Zodpovednosť v rámci OÚ za: 

Ľubomír Samotný 

- obsadzovanie R pre stretnutia dospelých III. a IV. ligy 

 

Tomáš Batiz 

- obsadzovanie R pre stretnutia dospelých V. ligy SsFZ, mládeže SsFZ t.j. komplet dorasty 

a žiakov, mládeže SFZ t.j. U17-16, U15-14, žien SFZ 1.liga 2.liga, SFZ žiačky WU19, 

Slovenský pohár žien a dospelých v rámci 1. až 3. kola. 

- realizáciu všetkých zmien v rámci SsFZ a SFZ (v nadväznosti na ÚS ŠTK SsFZ, KM SsFZ, 

ŠTK SFZ, ospravedlnenia R a disciplinárne postihy R) 

- konečnú formu DL, odovzdávaného každý piatok na zverejnenie 

 

Karol Poláček 

- obsadzovanie DZ pre stretnutia dospelých III., IV. a V. líg, II. ligy SD a  SFZ SC prvé 2-3 

kolá. 

- realizáciu všetkých zmien DZ 

 

 

 
Pred štartom sezóny 2018/2019 dostal futbal na strednom Slovensku veľkú ranu. Letný 
seminár 7.7.2021 poznačil zásah príslušníkov NAKA a študentov strednej policajnej školy. 
Výsledkom tejto akcie, ktorá súvisela s podozrením z prijímania úplatkov vo futbalových 
súťažiach riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom (SsFZ), bolo obvinených 21 osôb. 
Celoslovenský atak, ktorý bol výsledkom aj nadmerného záujmu všetkých médií na 
Slovensku, spravil pred štartom nového súťažného ročníka veľkú škvrnu na futbale v našom 
regióne. 
 
Dva týždne pred štartom 1. kola Slovenského pohára, ktorý spadá pod regionálne zväzy, 
nebolo vôbec isté či budú na stretnutia nominovaní rozhodcovia. Otvorený štrajk eskaloval, 
pribúdali desiatky dlhodobých ospravedlnení, ktoré vyvrcholili na čísle 174 rozhodcov. 
V danom období bol na pár dní futbal v našom regióne bez rozhodcov. Aj najväčší neprajníci 
„mužov v čiernom“ si pre hrozbu nedostatku R zrazu uvedomili, že futbal sa bez rozhodcov 
hrať nedá.  
 
Nový obsadzovací úsek v zastúpení Ľubomír Samotný – vedúci, Tomáš Batiz, Karol Poláček – 
členovia, čelil hneď po svojom vymenovaní náročnej úlohe. V priebehu jedného týždňa 
postupne zabezpečil po individuálnych telefonických rozhovoroch s rozhodcami SsFZ ako aj 
rozhodcami z NL SFZ nominácie na spomínané stretnutia 1. kola Slovenského pohára. Pachuť 
po zásahu policajtov na letnom seminári u rozhodcov a delegátov postupne opadla. Po 
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stiahnutí ospravedlnení sa situácia postupne vylepšovala a pri tvorbe nominácii na MFS 
vznikali už iba bežné prevádzkové problémy.  
 
 
 
Nie je sa čomu diviť, že práve následkom týchto skutočností nastal v našom rozhodcovstve 
prevrat. Viacerí dlhoroční skúsení rozhodcovia po tejto nemilej a negatívnej skúsenosti 
ukončili kariéru, iní zas na protest proti súčasnému vedeniu KR išli to otvoreného štrajku, 
ktorí prejavili dlhodobým ospravedlnením či prerušením aktívnej rozhodcovskej činnosti.  
 
Činnosť rozhodcu ukončili:  
 
Vladimír Ľupták, Oliver Doval, Ladislav Pásztor, Ján Grenčík, František Bán, Michal Chudý, 
Michal Lepieš, Rastislav Gonda, Miroslav Melich, Stanislav Kučera, Jakub Kyseľ. 
 
Činnosť delegáta ukončili:  
 
Ján Ploštica, Ján Tomčík, Vladimír Kosec, Libor Kolibáč, Jaroslav Franek, Milan Dolník, 
Ľubomír Konečný, Ľubomír Bulla. 
 
 
Počet R pred súťažným ročníkom: 
2018/2019: 200    
2019/2020: 182     
2020/2021: 176    
2021/2022: 172    
 
Vyššie uvedené čísla len dokumentujú klesavú tendenciu rozhodcov na NL SsFZ. Ako už bolo 
spomínané v ostatných kapitolách, o funkciu rozhodcu je čoraz menší záujem. Klesajúci 
počet R na NL SsFZ ovplyvňovali najmä tieto faktory:  
 

- zásah NAKA  
- ukončené činností starších rozhodcov  
- zredukované počty postupujúcich R z ObFZ do SsFZ 
- pracovné a rodinné dôvody (prerušená/ukončená činnosť R)  
- disciplinárne opatrenia  

 
Obsadzovací úsek počas svojej činnosti z dôvodu nižšieho počtu R preto prijal na začiatku 
volebného obdobia opatrenia, ktoré mali pomôcť k zvládnutiu čo najefektívnejšej tvorbe DL. 
Nakoľko oproti uplynulým ročníkom výrazne stúpol počet oneskorených ospravedlnení:  
 

- R, ktorý sa ospravedlní z MFS v termíne kratšom ako je 14 dní pred MFS, bude mať 
pozastavené delegovanie na 1 MFS dospelých + uhradí poplatok 10 €, 

- Neakceptujú sa vzájomné výmeny MFS dohodnuté medzi R. V prípade ak ju niekto 
uskutoční, obaja R budú mať pozastavené delegovanie na 1 MFS dospelých, 

- Akceptujú sa ospravedlnenia, ktoré budú riadne zdokladované (náhle udalosti ako 
PN, pohreb…). 
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Použiteľný stav  rozhodcov  v jesennej časti 2021:  

 

Spolu: 163 rozhodcov. 

 

Potrebný počet rozhodcov pre obsadzovanie:  

Dospelí:  Sobota  Nedeľa  Spolu:  Počet zápasov 

III. liga:  9  15  24   8 

IV. liga:  12  30  42   14 

V. liga:  12  72  84   28  

Celkom:  33  117  150   50 

 

Mládež SsFZ: Sobota  Nedeľa  Spolu:  Počet zápasov  

III. liga dorast: 9  3  12   8  

IV. liga dorast: 20  8  28   14  

V. liga dorast: 30  8  38   19  

Predzápasy dor: 0  -8  -8   -6 x   2 R 

Žiaci spolu:  18  13  31   31 x 1 R 

Žiačky spolu: 0  4  4   4 x 1 

Celkom:  77  28  105   133 

 

SFZ:  Sobota  Nedeľa  Spolu:  Počet zápasov 

II. liga dor. U19: 12  9  7   7 x   3 R 

I. liga dor. U17: 9  0  3   3 x   3 R 

I. liga SŽ. U15: 21  3  8   8 x   3 R 

I. liga ženy:  1  1  2   2 x   3 R 

Dorastenky/žiačky: 2  0  2   2 x   1 R  

II. liga ženy:  1  0  2   2 x   2 R 

Celkom:  15  5  26   66 

 

Hrací deň:  Sobota  Nedeľa     

 

Potreba R spolu: 125  150      

Počet R:  176  176     

Ø osprav.+ tresty - 66  - 28   

Disponib. stav R: 110  140       

Výpomoc z ObFZ:     13    12   

Rozdiel:      -2  10   
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Zámery pre ďalšie funkčné obdobie:   

- stabilizácia počtu R na NL  
- podpora náboru nových R v okresoch (R zo SFZ zodpovedný v danom okrese pri 

nábore R v ObFZ)  
- zvýšený dohľad a kontrola fyzickej pripravenosti R prostredníctvom aplikácii, 

organizácia tréningových kempov  
- kompletné preoblečenie rozhodcov do nových dresoch zo SFZ  
- práca a vzdelávanie rozhodcov v PT aj prostredníctvom aplikácie Teams 
- realizácia tréningových kempov rozhodcov v PT s rozhodcami s vybratými 

rozhodcami v SFZ  
- organizácia workshopov pre DZ 
- automatizovanie štatistických údajov súvisiacich s obsadením R 
- komunikácia s členmi KR (poverení obsadzovaním R v ObFZ) pri delegovaní 

mládeže SsFZ, zabezpečenie 1 R na každé stretnutie mládeže  


