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V Bratislave, 28. 05. 2018        Futbalové kluby  
 
 
 
 
VEC: Usmernenie k pasportizácii ihrísk a štadiónov pre súťaže žien a dievčat. 
 
 
V zmysle licenčného systému pre 1. ligu žien a Rozpisu súťaží vám posielame usmernenie k získaniu 
Pasportu SFZ. 
 
Postup pre získanie pasportu SFZ: 
 

1. Žiadosti o vydanie pasportu ihriska SFZ prijíma Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja SFZ. 
2. Žiadosť musí obsahovať: 

a) sprievodný list, resp. žiadosť podpísaná štatutárnym zástupcom klubu na predpísanom 
tlačive, 

b) geodetické zameranie ihriska (postačuje polohopis, nie je potrebný výškopis), 
c) jednoduchá schéma areálu štadióna s vyznačenými parkoviskami, sektormi, miestom 

prvej pomoci a priestormi pre divákov (WC, bufet) 
d) pôdorys šatní a ostatným miestnosti štadióna s legendou využitia a výmerami plôch 
e) nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva (nájomná zmluva musí byť uzatvorená na celú 

dobu platnosti pasportu SFZ, t.j. minimálne na 2 roky), 
f) čestné prehlásenie majiteľa (riadne podpísaný originál) o tom, že že sú všetky revízne 

správy (elektrina, plyn a bleskozvody) platné počas celej doby platnosti pasportu SFZ (2 
roky) a sú pripravené pri kontrolnej návšteve na požiadanie ich predložiť, 

g) čestné prehlásenie futbalového klubu s licenciou mládeže SFZ podpísané štatutárnym 
zástupcom klubu o tom, že všetky uvedené priestory v žiadosti o vydanie pasportu SFZ 
budú aj využívané počas súťažných stretnutí najvyšších mládežníckych súťaží (sociálne 
zariadenia, šatne a pod.). 

3. Po obdržaní žiadosti bude po dohode vykonaná kontrolná návšteva pracovníkmi Oddelenia 
mládeže a koncepcie rozvoja SFZ. Kontrolná návšteva bude vykonaná len ak bude žiadosť 
kompletná a všetky potrebné dokumenty platné. V opačnom prípade pasport ihriska SFZ 
nebude vydaný. Kontrolné návšetvy budú vykonávané aj priamo počas súťažných stretnutí 
a v prípade porušenia podmienok, za akých bol pasport pridelený, môže byť pasport SFZ aj 
odobratý. 

4. Po absolvovavní kontrolnej návštevy bude predložená správa na Komisiu pre stadióny a ihriská, 
ktorá rozhodne o pridelení / nepridelení pasportu ihriska SFZ. 
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Súčasťou vybavenia plôch využívaných na súťažné stretnutia musí byť ošetrovňa so základným 
vybavením: lôžko, stôl, stoličky, umývadlo s pitnou vodou, skrinka na lieky so základným vybavením 
liekov, kyslíková fľaša s maskou, tlakomer. Ďalej musí byť súčasťou vybavenia funkčný rozhlas s 
hlásateľom a svetelná tabuľa. Počas súťažného stretnutia je FK s licenciou povinný zabezpečiť 
minimálne 3 usporiadateľov a na každom futbalovom stretnutí musí byť prítomný lekár alebo 
zdravotník. 

Žiadosť o Pasport SFZ je potrebné poslať na Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu do 16. 
07. 2018. Dňom doručenia žiadosti bude klubu umožnené hrať majstrovské zápasy na hracej 
ploche, ktorá bola v žiadosti o Pasport uvedená na základe písomného stanoviska po posúdení 
žiadosti. Písomné stanovisko bude klubu doručené najneskôr do 31. 07. 2018. Žiadosti o Pasport 
SFZ doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované. 

 

 
 
Spracoval:  
 
Úsek mládeže a koncepcie rozvoja v spolupráci s Komisiou pre štadióny a ihriská a Športovo – 
technickou komisiou. 


