
 

 

 

 

 

 

Odporúčania ŠTK BFZ k dodržiavaniu nariadení 
Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v boji 
proti ochoreniu COVID-19 k futbalovým stretnutiam BFZ 
platný pre všetky súťaže v súťažnom ročníku 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 3. 8. 2020    Ing. Dušan Štofik predseda ŠTK BFZ 
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POŽIADAVKY K ORGANIZÁCIÍ FUTBALOVÝCH STRETNUTÍ 
 

1. Príjazd družstiev a delegovaných osôb do areálu štadióna: 
  

a) odporúča sa príjazd obidvoch družstiev dopravným prostriedok (autobusom 
alebo osobným vozidlom) tak, aby bol zachovaný primeraný odstup medzi 
hráčmi, resp. realizačnými tímami a využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom, 
pričom dopravný prostriedok musí byť vydezinfikovaný pred príchodom hráčov,  

b) zabezpečenie oddeleného príchodu družstiev, resp. zabezpečenie 
dostatočného časového odstupu medzi príchodmi jednotlivých družstiev, 

c) v závislosti od konkrétneho štadióna alebo športového areálu zabezpečiť 
oddelené vstupy do šatní, alebo dostatočný časový odstup pri vstupe medzi 
jednotlivými družstvami, 

d) delegované osoby sú povinné dodržať pri príchode do areálu štadióna 
primeraný odstup od hráčov, členov realizačného tímu, usporiadateľskej služby 
alebo využijú prekrytie dýchacích ciest rúškom.  
 

2. Šatne (družstvá a delegované osoby) 
 
Usporiadajúci klub (domáce družstvo) je povinný (samozrejme v rámci možností) 
využiť voľné šatne, alebo voľné miestnosti na rozdelenie obidvoch družstiev (základná 
jedenástka a striedajúci hráči, rozhodcovia a delegát). 
 
3. Rozcvička pred stretnutím 
 
Delegát stretnutia zabezpečí časový harmonogram nástupu obidvoch družstiev 
a aj rozhodcov na rozcvičku pred stretnutím a následne aj odchodu z rozcvičky resp. 
z hracej plochy, aby sa predišlo spoločnému vstupu hráčov obidvoch družstiev 
a rozhodcov do svojich šatní. V prípade majstrovských stretnutí mládeže je povinný 
túto povinnosť zabezpečiť rozhodca stretnutia. 
 
4. Kontrola výstroja a vstup družstiev na hraciu plochu 
 

a) poradu pred stretnutím vykonať na voľnom priestranstve s dostatočným 
odstupom medzi osobami. Najlepšie v exteriéri (samozrejme v závislosti od 
počasia), 

b) kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom 
stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku 
s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí, 

c) hlavný usporiadateľ je povinný zabezpečiť pred začiatkom stretnutia oddelený 
vstup družstiev na hraciu plochu. 

  
5. Vstup družstiev na hraciu plochu 
 
Spoločný nástup obidvoch družstiev na hraciu plochu sa nevykonáva. Je zakázané 
podávanie rúk a tiež spoločný pozdrav alebo spoločné fotografovanie družstiev. 
 
6. Technická zóna a hracia plocha 
  

a) technické zóny musia byť pred každým stretnutím čisté a vydezinfikované, 



b) rozdelenie sedenia na lavičkách náhradníkov. Možnosť rozšírenia lavičky 
náhradníkov buď na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha, alebo 
doplnením dodatočných miest tzv. extra sedenie (optimálne prekrytých) 
a následná úprava technickej zóny (rozšírenie). 

 
7. Polčasová prestávka a odchod družstiev po stretnutí 
 
Rozhodca spolu s hlavným usporiadateľom sú povinní zabezpečiť oddelený vstup 
družstiev a rozhodcov do šatní v polčasovej prestávke rovnako ako pred začiatkom 
stretnutia. Zabezpečiť oddelený odchod družstiev obdobne ako pri príchode na 
stretnutie (viď bod 1). 
 


