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l. DEFINÍCIA ROZHODCU  
 
    Strategickým cieľom rozhodovania v stretnutí je zabezpečiť jeho regulárny priebeh v súlade 
s pravidlami futbalu, ďalších noriem riadiaceho futbalového zväzu a zásad čestného boja.  
 
      Úlohou rozhodcu je najmä  
• vytvoriť svojim rozhodovaním hráčom oboch družstiev rovnaké a regulárne podmienky pre 

hru,  
• chrániť kvalitu a čistotu hry v rámci pravidiel futbalu a etických noriem,  
• kontrolovať dodržiavanie zásad a podmienok, určených v príslušných smerniciach, podľa 

ktorých sa súťaž riadi.  
 

      Úlohou asistenta rozhodcu je najmä  
• napomáhať rozhodcovi pri plnení jeho úloh, súvisiacich s riadením a kontrolou hry podľa 

pravidiel futbalu a ďalších smerníc pre príslušnú súťaž,  
• prevziať funkciu rozhodcu v priebehu stretnutia v prípade potreby.  
 
Na vykonávanie svojich funkcií sa rozhodca i asistent musia systematicky pripravovať v súlade 
so štatútom rozhodcu futbalu (viď kapitolu V. tejto časti).  
 
II. KVALIFIKAČNÉ STUPNE - LICENCIE  
 
1. ROZHODCA ČAKATEĽ - je rozhodca (asistent), ktorý po úspešnom absolvovaní 
vstupného školenia rozhoduje amatérske súťaže, riadené príslušným oblastným futbalovým 
zväzom.  
 
2. ROZHODCA S LICENCIOU A (pre amatérsky futbal) je rozhodca (asistent), ktorý po 
úspešnom absolvovaní licenčných skúšok rozhoduje súťaže, riadené príslušným oblastným 
alebo regionálnym futbalovým zväzom. Licenciu A udeľuje príslušný oblastný futbalový zväz.  
 
3. ROZHODCA S LICENCIOU P (pre profesionálny futbal) - je rozhodca (asistent), ktorý 
po úspešnom absolvovaní licenčných skúšok a menovaní za rozhodcu SFZ rozhoduje najmä 
súťaže riadené Slovenským futbalovým zväzom. Môže byť tiež navrhnutý a menovaný na 
listiny rozhodcov (asistentov) FIFA, ktoré sa schvaľujú vždy na príslušný kalendárny rok. 
Licenciu P udeľuje na návrh príslušného regionálneho zväzu Slovenský futbalový zväz.  
 
4. PLATNOSŤ LICENCIE  
 
Licenciu je povinný rozhodca predlžovať každoročne. Právo na predĺženie licencie má 
príslušný FZ, kde je rozhodca zaradený na nominačnej listine. Podmienkou pre predĺženie 
licencie je splnenie kritérií, stanovených FZ (výkonnosť, odborné vedomosti, zdravotný stav, 
fyzická pripravenosť, občianska bezúhonnosť, atď.). V prípade, že rozhodca nepôsobí z 
rôznych dôvodov aktívne viac ako 2 roky, je povinný požiadať o obnovenie licencie A 
príslušný futbalový zväz, ktorý licenciu vydal. Podmienkou pre opätovné vydanie licencie je 
splnenie licenčnej skúšky v plnom rozsahu. O zaradení do súťaže rozhoduje príslušný oblastný, 
prípadne regionálny futbalový zväz.  
 



    V prípade, že rozhodca nepôsobí v celoštátnych súťažiach riadených SFZ viac ako 2 roky, 
stráca nárok na predĺženie licencie P a o jej získanie sa musí uchádzať znova za podmienok 
uvedených v kapitola II. bod 3.  
    Príslušný futbalový zväz, ktorý licenciu udelil, ju v závažných prípadoch porušenia štatútu 
rozhodcu, alebo stanovených podmienok, rovnako môže odobrať resp. zrušiť.  
 
III. LICENČNÝ KOMISÁR  
 
     Je oprávnený vykonávať licenčné skúšky rozhodcov a skúšky na predĺženie platnosti 
licencie. Je povinný sa neustále vzdelávať.  
     Licenčných komisárov pre udeľovanie licencie A menuje na návrh oblastných futbalových 
zväzov príslušný regionálny futbalový zväz.  
     Licenčných komisárov pre udeľovanie licencie P menuje na návrh regionálnych futbalových 
zväzov Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.  
     Navrhovateľ i schvaľovací zväz prihliada pri menovaní na odbornú spôsobilosť uchádzačov, 
ich praktické skúsenosti i občiansku bezúhonnosť. Menovanie je ohraničené časovým obdobím 
najmenej l rok, najviac 3 roky. Menovanie môže byť opätovne obnovené.  
     Licenční komisári sa podrobujú pred menovaním osobitnému preskúšaniu komisiou, ktorú 
ustanoví Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.  
 
IV. PREUKAZ ROZHODCU  
 
     Preukaz rozhodcu je osobitný doklad, ktorý obdrží rozhodca po prvom udelení licencie A. 
Je vlastníctvom rozhodcu a príslušný futbalový zväz v ňom potvrdzuje kvalifikačnú úroveň i 
zaradenie do súťaže. Bez úradného záznamu FZ stráca preukaz platnosť. Vlastník preukazu je 
povinný udržovať ho v dôstojnom stave počas celého obdobia pôsobenia vo funkcii rozhodcu 
futbalu.  
 
V. ŠTATÚT ROZHODCU FUTBALU  
 
     Rozhodca, ktorý je menovaný do súťaží riadených príslušným FZ, sa vo svojej činnosti riadi 
Stanovami FZ, rozhodnutiami Výkonného výboru a z jeho poverenia najmä pokynmi Komisie 
rozhodcov, ktorá ho priamo riadi.  
 
1. JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ PREDOVŠETKÝM TIETO ZÁSADY  
 
1.l. Byť k dispozícii KR SFZ podľa miesta bydliska a zaradenia do súťaže. Ak nemôže funkciu 
vykonávať z vážnych dôvodov, musí sa včas písomne ospravedlniť.  
1.2. Dôsledným uplatňovaním pravidiel futbalu a ďalších noriem vždy vytvárať rovnaké 
podmienky pre hráčov a činovníkov oboch zainteresovaných klubov.  
1.3. O udalostiach, súvisiacich s jeho činnosťou pravdivo, úplne a dochvíľne podávať 
informácie príslušným orgánom FZ.  
1.4. Rešpektovať všetky rozhodnutia a pokyny orgánov FZ, nepolemizovať s nimi mimo 
oficiálnej pôdy FZ.  
1.5. Permanentne sa pripravovať fyzicky a odborne, aby bol vždy schopný podať výkon, 
zodpovedajúci požiadavkám FZ.  
 
 



1.6.  Udržiavať svoj zdravotný stav na zodpovednej úrovni. V prípade vážnych zdravotných 
problémov, ktoré dočasne alebo dlhodobo prekážajú podať optimálny výkon, okamžite 
informovať KR FZ.  

1.7.  Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré 
meno rozhodcovského stavu i FZ.  

1.8.  Na požiadanie KR FZ kvalifikovane poskytovať lektorskú činnosť, súvisiacu s výkladom 
pravidiel futbalu.  

1.9. Nevykonávať aktívnu funkcionársku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže, v ktorých pôsobí 
ako rozhodca.  

1.10. Nezúčastňovať sa priamo, ani nepriamo (prostredníctvom iných osôb) na tipovaní 
výsledkov súťaží riadených FZ, v stávkových kanceláriách, ani inak.  

1.11. Plniť požiadavky KR FZ súvisiace s vyplňovaním písomností a účasťou na podujatiach 
poriadaných FZ.  

 
2. ROZHODCA MÁ PRÁVO  
 
2.1. Na požiadanie zástupcov tlače, rozhlasu a televízie vysvetliť svoje rozhodnutia s 

prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom, podliehajúcim následnému 
disciplinárnemu konaniu. Môže tak urobiť po stretnutí v civilnom oblečení, po uzavretí 
formalít, súvisiacich s vyplnením zápisu a po vykonanom hodnotení delegátom zväzu, s 
plnou zodpovednosťou za svoje výroky.  

2.2.   Žiadať od FZ súhlas na civilno-právne pokračovanie voči súkromnej osobe alebo inému 
právnemu subjektu v prípade vykonaného fyzického násilia alebo ochrany osobnosti v 
súvislosti s jeho činnosťou vo funkcii rozhodcu.  

 
     Nerešpektovanie Štatútu rozhodcu FZ môže mať za následok sankcie v rozsahu od opatrení 
KR až po okamžité vyradenie z nominačných listín, prípadne zrušenie licencie rozhodcu.  
 
VI. VZDELÁVANIE ROZHODCOV  
 
1. VSTUPNÉ ŠKOLENIE UCHÁDZAČA  
 
1.1. Podmienky prijatia  
       a) Prihláška za rozhodcu futbalu na príslušnom Oblastnom futbalovom zväze (ďalej 
       ObFZ).  
       b) Vstupný pohovor s KR ObFZ je zameraný na dôvody rozhodnutia, osobné údaje 
       uchádzača, doporučenie študijných materiálov a pod.  
       c) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu (všeobecný lekár, 
       internista, športový lekár).  
1.2. Organizačné formy školenia  
       a) Závisí od rozhodnutia príslušného ObFZ : napr. dvojdňový seminár, prednášky  
       a konzultácie viacero odpoludní v priebehu mesiaca a pod. - prispôsobuje sa podmienkam 
       a možnostiam ObFZ.  
       b) Obsahová náplň a časový rozsah (celkom 20 hodín) :  

• Základné princípy organizácie futbalu na Slovensku a vzťah k FIFA ( 1 hod. )  
• Normy a predpisy, ktorými sa futbal riadi ( 1 hod. )  
• Všeobecné požiadavky na rozhodcu ( 1 hod. )  
• Pravidlá futbalu (8 hod. )  
• Súťažný poriadok futbalu ( 1 hod. )  



• Vyplňovanie zápisu o stretnutí (1 hod. )  
• Uhlopriečny spôsob pohybu a pozičné postavenie rozhodcu (2 hod. )  
• Psychológia rozhodovania ( 1 hod. )  
• Praktické cvičenia (4 hod. )  

1.3. Skúšky a testovanie  
      a) Písomná forma testu (autotest) - 30 otázok z pravidiel futbalu a súťažného poriadku.  
      b) Ústne pohovory so zameraním na odborné vyjadrovanie sa k danej problematike.  
      c) Fyzické testovanie: limity a kritériá si určí KR príslušného ObFZ na základe platných 
smerníc a pokynov KR SFZ.  
 
2. ŠKOLENIE NA LICENCIU A - LICENCIA ROZHODCU AMATÉRSKYCH SÚŤAŽÍ  
 
2.1. Podmienky na udelenie licencie A  
       a) Predloženie dekrétu o úspešnom vykonaní záverečných skúšok a testov uchádzača.  
       b) Minimálne 6 mesiacov úspešnej, aktívnej činnosti vo funkcii rozhodca-čakateľ v 
       súťažiach ObFZ.  
       c) Platná lekárska prehliadka o zdravotnej spôsobilosti od príslušného lekára 
       (všeobecného, internistu, športového) - platnosť 1 rok.  
       d) Úspešné vykonanie licenčnej skúšky za prítomnosti schváleného licenčného komisára 
       regionálneho futbalového zväzu.  
2.2. Organizačné formy školenia  
       a) Forma: Jedno- alebo dvojdňové školenie organizované ObFZ.  
       b) Obsahová náplň a časový rozsah ( 12 hodín) :  

• Pravidlá futbalu ( 3 hod. )  
• Súťažný poriadok, disciplinárny poriadok a rozpis súťaží (1 hod. )  
• Prak.1:ické ukážky rozhodovania (video) ( 1 hod. )  
• Spolupráca rozhodcu a asistenta rozhodcu ( 1 hod. )  
• Testy fyzickej pripravenosti (3 hod. )  
• Testy teoretických vedomostí (3 hod. )  

2.3. Skúšky a testovanie  
       a) Teoretická skúška formou autotestu resp. vpisovaného testu z pravidiel futbalu a 
       ostatných futbalových noriem. Výber 30 otázok a forma testuje v kompetencii licenčného 
       komisára.  
       b) Spoločná analýza video ukážok z uplatňovania pravidiel futbalu.  
       c) Ústna skúška - overenie vedomostí z pravidiel futbalu formou verbálneho vyjadrovania.  
       d) Fyzické testovanie:limity a kritéria si určí KR príslušného futbalového zväzu na základe 
platných smerníc a pokynov KR SFZ. 
 
3. PODMIENKY NA PREDLŽENIE LICENCIE A  
 
3.1. Úspešné absolvovanie seminára KR príslušného futbalového zväzu podľa zaradenia do 
        súťaží, s vykonaním teoretických skúšok, ktoré určí príslušná KR po konzultácii s 
        regionálnym licenčným komisárom.  
3.2. Platná lekárska prehliadka o zdravotnej spôsobilosti od príslušného lekára (všeobecný, 
        interný, športový), s platnosťou 1 rok.  
 
 
 



3.3. Úspešné absolvovanie testovania fyzickej pripravenosti. Počet testovaní a úroveň limitov 
        je v kompetencii KR príslušného futbalového zväzu.  
 
3.4. Menovanie na nominačnú listinu rozhodcov súťaže príslušného futbalového zväzu na daný 
       súťažný ročník.  
 
4. ŠKOLENIE NA LICENCIU P - LICENCIA ROZHODCU PROFESIONÁLNYCH 
SÚŤAŽÍ  
 
4.1. Podmienky na udelenie licencie P  
       a)   Platná licencia A.  
       b) Úspešné absolvovanie výberového predlicenčného seminára. Jeho súčasťou je aj 
             preskúšanie z teoretických vedomostí, úrovne fyzickej pripravenosti a vedomostí z 
             anglického jazyka. KR SFZ má právo stanoviť podľa aktuálnych podmienok aj ďalšie 
             kritériá, podmieňujúce úspešnosť frekventantov napr. testovanie schopností a 
             vlastností, skúška z pedagogického minima, psychológie športu, atď.  
       c) Menovanie na nominačnú listinu rozhodcov (asistentov) celoštátnych súťaží pre 
             príslušný súťažný ročník Výkonným výborom SFZ.  
       d) Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky. Rozsah prehliadky a príslušnú zdravotnú 
            inštitúciu určí KR SFZ po dohode so Zdravotnou komisiou SFZ.  
4.2. Organizačné formy školenia  
       a) Forma: dvoj- až trojdňový seminár sa uskutočňuje spravidla v máji alebo júni 
            príslušného roka.  
       b)  Materiálno-technické zabezpečenie seminára: TŠ SZTK v spolupráci so SFZ.  
       c)  Učebné plány:  

• Prednášky o pravidlách futbalu a súťažnom poriadku (2 hod. )  
• Špecifické problémy rozhodovania ( 1 hod. )  
• Rozpracovanie konkrétnej situácie z praxe ( l hod. )  
• Samostatnosť práce s pravidlami (prednáška, oponencia, moderovanie diskusie a pod.  

(l hod.)  
• Prednášky prehlbujúce špecializáciu a to najmä:  

 Príprava na stretnutie ( l hod. )  
 Psychologická príprava vo futbale (rozhodca, hráč, tréner) ( l hod.) (TŠ)  
 Pedagogické postupy v kritických situáciách ( 1 hod. ) (TŠ)  
 Kondičná príprava rozhodcu ( 1 hod. )  
 Regenerácia ( l hod. )  
 Zdravotná osveta (zranenia, rehabilitácia, reakcie hráčov) ( 1 hod.) (TŠ)  
 Zásady zdravotníckej prvej pomoci ( 1 hod.) (TŠ)  
 Spoločenské vystupovanie, komunikácia a rétorika ( 1 hod. )  
 vývojové tendencie vo futbale ( l hod. )  

 
Orientačný rozsah školenia je 16 hodín. K uvedenému času treba prirátať čas potrebný na 
vykonanie príslušných skúšok a testovania.  
 
4.3. Skúšky a testovanie  
       a) Písomný test z pravidiel futbalu a súťažného poriadku (autotest, vpisovaný test) 
             zameraný na popis komplexného riešenia herných situácií. Výber 30 otázok a zadanie 
             herných situácií je v kompetencii licenčného komisára.  
       b) Ústna skúška so zreteľom na samostatnosť a komplexnosť vo verbálnom prejave k 
            odbornej problematike.  



       c) Skúška z anglického jazyka (konverzácia, odborné výrazy, ucelený popis problémov do 
            zápisu rozhodcu a pod.  
       d) Fyzické testovanie: limity podľa kritérií KR SFZ , na základe požiadaviek FIFA. 
 
4.4. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, testov a menovaní za rozhodcu SFZ obdrží 
       účastník licenciu P, ktorá ho oprávňuje na rozhodovanie profesionálnych celoštátnych 
       súťaží.  
 
5. PODMIENKY NA PREDLŽENIE LICENCIE P  
 
     a) Každoročné úspešné absolvovanie teoretických skúšok s náplňou, ktorú určí KR SFZ.  
     b) Každoročné úspešné absolvovanie jazykových skúšok s náplňou, ktorú určí KR SFZ.  
     c) Platná lekárska prehliadka o zdravotnej spôsobilosti podľa pokynov KR SFZ.  
     d) Úspešné absolvovanie fyzických previerok. Limity a počet previerok v roku určí KR SFZ 
          na základe požiadaviek FIFA.  
     e) Menovanie na nominačnú listinu rozhodcov celoštátnych súťaží príslušného súťažného 
          ročníka.  
 
6. SEMINÁRE NA PREDĹŽENIE LICENCIE  
 
     Príslušné futbalové zväzy musia ich konanie zabezpečiť každoročne. Ich obsahom by malo 
byť najmä: 

• zdokonaľovanie a zjednocovanie výkladu pravidiel futbalu a iných futbalových 
predpisov a noriem,  

• výklad predpisov, noriem, zákonov a iných ustanovení súvisiacich s pôsobením 
rozhodcov v súťažiach,  

• prednášky z problematiky súvisiacej s rozhodovaním so zámerom dosiahnutia vyššej 
kvality rozhodovania,  

• skúšky z pravidiel futbalu a iných noriem v písomnej a verbálnej forme,  
• testy fyzickej pripravenosti.  

 
      Obsah a rozsah seminárov určí KR príslušného futbalového zväzu s prihliadnutím na 
aktuálne potreby zväzu.  
 
VII. VZDELÁVANIE LICENČNÝCH KOMISÁROV  
 
1.  Za vzdelávanie zodpovedá SFZ. Pred udelením licencie sa adepti zúčastňujú vstupného   
      školenia so zameraním najmä na  

• zjednotenie výkladu pravidiel futbalu a preskúšanie úrovne vedomostí z tejto oblasti,  
• metodiku prednáškovej činnosti a prípravu metodických pomôcok,  
• oboznámenie sa s kvalifikačnou štruktúrou rozhodcov,  
• základy pedagogiky a psychológie športu,  
• aktuálne problémy futbalového hnutia.  

 
 
 
 
 
2.   Preskúšanie spôsobilosti vykonávať funkciu obsahuje najmä:  



      a) skúšku z pravidiel futbalu a ďalších futbalových noriem v písomnej a verbálnej podobe,  
      b) skúšku zo základov pedagogiky a psychológie športu formou písomného testu,  
      c) praktickú ukážku prednáškovej činnosti a prípravy učebnej pomôcky.  
 
3. K vzdelávaniu týchto funkcionárov sú prizývaní interní funkcionári futbalového zväzu 
     menovaní Výkonným výborom SFZ a externí spolupracovníci (FTVŠ UK, TŠ SZTK a 
     ďalšie špecializované pracoviská).  
 
4.  Zoznam licenčných komisárov  
 
4.1. Licencia P (profesionálne súťaže):  
4.2. Licencia A (amatérske súťaže):  
5. Lektori Telovýchovnej školy SZTK:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Sekcia športu, detí a mládeže, Stromová 1, 813 30 Bratislava 
 
 
 Na základe odporúčania Akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti 
telesnej kultúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 
288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
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