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Smernica SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov  
a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti 

 
schválená na zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 1. mája 2018  

 
v znení zmien a doplnení 

Smernice SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov 
vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti zo dňa 1. februára 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 
 

 
 

Prvá časť (články 1 a 2) 
Všeobecné ustanovenia 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Táto smernica upravuje 
a) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania, 
b) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy na opakované overenie odbornej 

spôsobilosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania, 
c) priebeh a obsah záverečných skúšok na získanie a zachovanie si odbornej spôsobilosti 

rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania, 
d) náležitosti licencií o odbornej spôsobilosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora 

vzdelávania, 
e) podmienky na vykonávanie činnosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora 

vzdelávania, 
f) pôsobnosť komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „KR SFZ“) a 

komisií rozhodcov regionálnych futbalových zväzov (ďalej len „KR RFZ“) a komisií 
rozhodcov oblastných futbalových zväzov (ďalej len „KR ObFZ“) pri zabezpečovaní 
odbornej prípravy, opakovanej odbornej prípravy a vykonania záverečných skúšok 
uchádzačov o odbornú spôsobilosť na výkon rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora 
vzdelávania. 

(2) Táto smernica neupravuje postup, organizáciu, obsah a rozsah, odbornej prípravy pre 
nadobudnutie odbornej spôsobilosti pozorovateľa rozhodcov pre amatérsky futbal1 - delegáta 
zväzu. 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 
 Na účely tejto smernice sa rozumie  
a) externým lektorom osoba zodpovedná za odbornú prípravu rozhodcov všetkých licencií, 

pozorovateľa rozhodcov, lektora vzdelávania a delegáta zväzu okrem oblasti organizácie 
stretnutia, na výkon činnosti ktorého sa nevzťahujú podmienky požadované od lektorov 
vzdelávania podľa tejto smernice, 

b) lektorom vzdelávania s licenciou „A“ osoba zodpovedná za odbornú prípravu rozhodcov 
s licenciou „A“, „B“ a „C“ na získanie odbornej spôsobilosti rozhodcu s príslušnou licenciou 
a za overenie tejto odbornej spôsobilosti; lektor vzdelávania s licenciou „A“ zodpovedá tiež 
za odbornú prípravu a overenie odbornej spôsobilosti delegáta zväzu okrem jeho odbornej 
prípravy v oblasti organizácie stretnutia, 

c) lektorom vzdelávania s licenciou „P“ osoba zodpovedná za odbornú prípravu rozhodcu s 
licenciou „P“, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania s licenciou „A“ na získanie 
odbornej spôsobilosti pre výkon príslušnej funkcie a za overenie tejto odbornej spôsobilosti, 

d) licenciou „A“ lektora vzdelávania osvedčenie o odbornej spôsobilosti na skúšanie a 
vzdelávanie uchádzačov o rozhodcu s licenciou „A“, „B“ a „C“ a o delegáta zväzu 
v oblastiach vzdelávania okrem organizácie stretnutia, 

e) licenciou „P“ lektora vzdelávania osvedčenie o odbornej spôsobilosti na skúšanie a 
vzdelávanie uchádzačov o rozhodcu s licenciou „P“, pozorovateľa rozhodcov a lektora 
vzdelávania s licenciou „A“, 

f) licenciou pozorovateľa rozhodcov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon 
pozorovateľa rozhodcov pre profesionálny futbal,1 

g) licenciou rozhodcu osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie rozhodcu v 
jednotlivých výkonnostných stupňoch označovaných ako licencia „P“, „A“, „B“ alebo „C“, 

 
1Článok  2 písm. k) stanov SFZ  z 3. júna 2016. 
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pričom najvyšší výkonnostný stupeň predstavuje licencia „P“ a najnižší licencie „C“ a „B“. 
h) licenciou „C“ osvedčenie rozhodcu o odbornej spôsobilosti na rozhodovanie súťaží 

mládeže2 a súťaží ženského futbalu v kategóriách prípravka, žiačky a juniorky 
v amatérskom futbale riadené oblastným futbalovým zväzom; rozhodca s licenciou „C“ je 
oprávnený rozhodovať súťaže dospelých len so súhlasom zákonného zástupcu a súhlasom 
telovýchovného lekára, 

i) licenciou „B“  osvedčenie rozhodcu o odbornej spôsobilosti na rozhodovanie súťaží 
v amatérskom futbale riadené oblastným futbalovým zväzom, 

j) licenciou „A“ osvedčenie rozhodcu o odbornej spôsobilosti na rozhodovanie súťaží 
v amatérskom futbale riadené regionálnym futbalovým zväzom a na rozhodovanie súťaží, 
ktoré je oprávnený rozhodovať rozhodca s nižšou licenciou, 

k) licenciou „P“ rozhodcu osvedčenie rozhodcu o odbornej spôsobilosti na rozhodovanie 
súťaží v profesionálnom futbale a v medzinárodnom futbale riadených FIFA a na 
rozhodovanie súťaží, ktoré je oprávnený rozhodovať rozhodca s nižšou licenciou, 

l) odbornou prípravou rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania vzdelávací 
proces uchádzača o získanie odbornej spôsobilosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov 
alebo lektora vzdelávania a vzdelávací proces rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov alebo 
lektora vzdelávania na zachovanie si odbornej spôsobilosti na výkon príslušnej funkcie, 

m) pozorovateľom rozhodcov osoba delegovaná zväzom na stretnutie, ktorá vykonáva túto 
funkciu podľa osobitného predpisu3 v profesionálnom futbale,4 

n) pravidelným seminárom sústavná príprava rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora 
vzdelávania pre zachovanie spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti, 

o) rozhodcom rozhodca, asistent rozhodcu, pomocný asistent rozhodcu, náhradný rozhodca. 
 

Druhá časť  (články 3 – 17) 
Odborná príprava a odborná spôsobilosť rozhodcov 

 
Prvá hlava (články 3 - 5) 

Odborná príprava a odborná spôsobilosť rozhodcu s licenciou „C“ 
 

Článok 3 
Požiadavky na rozhodcu s licenciou „C“  

 
 Rozhodcom s licenciou „C“ (ďalej aj „rozhodca – čakateľ“) môže byť fyzická osoba, ktorá 
a) dosiahla vek minimálne 15 rokov, 
b) je zdravotne spôsobilá, 
c) je bezúhonná, 
d) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na rozhodcu – čakateľa, 
e) má súhlas zákonného zástupcu na vykonávanie rozhodcu – čakateľa, ak fyzická osoba nie 

je plnoletá. 
 
 

 
Článok 4 

Odborná príprava a záverečné skúšky rozhodcu s licenciou „C“ 
 

(1) Odbornú prípravu uchádzača o rozhodcu – čakateľa a rozhodcu – čakateľa zabezpečuje 
KR ObFZ.  

(2) Odborná príprava uchádzača o rozhodcu – čakateľa a rozhodcu - čakateľa má rozsah 32 
hodín okrem fyzického testovania a záverečných skúšok. Štruktúra odbornej prípravy 
a záverečných skúšok uchádzača o rozhodcu – čakateľa a rozhodcu - čakateľa sa stanovuje takto: 
 

Diaľková forma odbornej  prípravy rozhodcu s licenciou „C“ Počet 
 

2 Čl. 27 ods. 2 Súťažného poriadku futbalu z 30. apríla 2015. 
3 Čl. 78 ods. 3 Súťažného poriadku futbalu z  30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP 

z 28. júna 2017 (ďalej len „SP“). 
4 Článok 2 písm. j) stanov SFZ. 
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hodín 

1 Pravidlá futbalu 10 

2 Súťažný poriadok futbalu a ostatné futbalové predpisy 5 

Spolu  15 

Prezenčná forma odbornej prípravy – licenčný seminár rozhodcu s licenciou „C“ 

1 Pravidlá futbalu  3 

2 Súťažný poriadok  1 

3 Ostatné futbalové predpisy  1 

4 Vyplňovanie zápisu o stretnutí  1 

5 Uhlopriečny spôsob pohybu a pozičné postavenie rozhodcu  1 

6 Videoanalýza praktickej situácie  2 

7 Psychológia športu a rozhodovania  3 

8 Športová etika, fair play  1 

9 Všeobecné požiadavky na rozhodcu z pedagogickej stránky  1 

10 Sociológia športu  1 

11 Základy poskytovanie prvej pomoci  1 

12 Základné princípy organizácie futbalu na Slovensku a vzťah k FIFA, UEFA  1 

Spolu 17 

Záverečné skúšky rozhodcu s licenciou „C“ 

1 Písomný test 1 

2 Ústna skúška 1 

3 Fyzické testovanie  

 Spolu bez fyzického testovania 2 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok (bez fyzického testovania) 34 

 
(3) Písomný test, ústna skúška a fyzické testovanie sa vykonávajú za stálej prítomnosti 

minimálne dvoch členov KR ObFZ, ktorí sú členmi skúšobnej komisie.  
 

Článok 5 
Opakované overenie odbornej spôsobilosti rozhodcu s licenciou „C“ 

 
Okrem prípadov uvedených v čl. 17 ods. 4 je rozhodca - čakateľ povinný absolvovať nanovo 

odbornú prípravu a záverečné skúšky uvedené v čl. 4 ods. 2 na zachovanie si odbornej 
spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu s licenciou „C“ (opakované overenie odbornej spôsobilosti) 
aj vtedy, ak nebol zaradený dva súťažné ročníky po sebe na nominačnú listinu rozhodcov 
s licenciou „C“. 

 
Druhá hlava (články 6 - 8) 

Odborná príprava a odborná spôsobilosť rozhodcu s licenciou „B“ 
 

Článok 6 
Požiadavky na rozhodcu s licenciou „B“ 

 
(1) Rozhodcom s licenciou „B“ môže byť fyzická osoba, ktorá 
a) dosiahla vek 18 rokov, 
b) je zdravotne spôsobilá, 
c) dosiahla minimálne základné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,5 
d) je bezúhonná, 
e) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na rozhodcu s licenciou „B“. 
(2) Rozhodca s licenciou „C“ nadobúda po dosiahnutí veku 18 rokov licenciu „B“ a stáva sa 

rozhodcom s licenciou „B“. Uvedená skutočnosť sa zapíše do Informačného systému slovenského 
futbalu (ďalej len „ISSF“) a zaznačí sa do licencie „C“ na základe žiadosti jej držiteľa. 

 

 
5 https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf 
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Článok 7 
Odborná príprava rozhodcu s licenciou „B“ 

 
(1) Odbornú prípravu uchádzača o rozhodcu s licenciou „B“ a rozhodcu s licenciou „B“ 

zabezpečuje KR ObFZ. 
(2) Odborná príprava uchádzača o rozhodcu s licenciou „B“ a rozhodcu s licenciou „B“ má 

rozsah 32 hodín okrem fyzického testovania a záverečných skúšok; štruktúra odbornej prípravy 
a záverečných skúšok je totožná s odbornou prípravou a záverečnými skúškami rozhodcu – 
čakateľa uvedených v čl. 4 ods. 2. 

(3) Písomný test sa vykonáva za stálej prítomnosti lektora vzdelávania s licenciou „A“ 
a jedného člena KR ObFZ. Ústna skúška a fyzické testovanie sa vykonávajú pred skúšobnou 
komisiou, v ktorej je lektor vzdelávania s licenciou „A“ a minimálne dvaja členovia KR ObFZ. 

 
Článok 8 

Opakované overenie odbornej spôsobilosti rozhodcu s licenciou „B“ 
 

Okrem prípadov uvedených v čl. 17 ods. 4 je rozhodca s licenciou „B“ povinný absolvovať 
nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky uvedené v čl. 7 ods. 2 na zachovanie si odbornej 
spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu s licenciou „B“ (opakované overenie odbornej spôsobilosti) 
aj vtedy, ak nebol zaradený dva súťažné ročníky po sebe na nominačnú listinu rozhodcu s 
licenciou „B“; to neplatí pre rozhodcu s licenciou „B“, ktorý bol v jednom z dvoch predchádzajúcich 
súťažných ročníkov zaradený na nominačnej listine rozhodcu s licenciou „C“.  

 
Tretia hlava (články 9 - 11) 

Odborná príprava a odborná spôsobilosť rozhodcu s licenciou „A“ 
 

Článok 9 
Požiadavky na rozhodcu s licenciou „A“ 

 
Rozhodcom s licenciou „A“ môže byť fyzická osoba, ktorá 
a) dosiahla vek 18 rokov, 
b) je zdravotne spôsobilá, 
c) je bezúhonná, 
d) má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti rozhodcu s licenciou „B“, 
e) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na rozhodcu s licenciou „A“. 
 

Článok 10 
Odborná príprava rozhodcu s licenciou „A“ 

 
(1) Odbornú prípravu uchádzača o rozhodcu s licenciou „A“ a rozhodcu s licenciou 

„A“ zabezpečuje KR RFZ. 
(2) Odborná príprava uchádzača o rozhodcu s licenciou „A“ a opakovaná odborná príprava 

rozhodcu s licenciou „A“ má rozsah 32 hodín okrem fyzického testovania a záverečných skúšok. 
Štruktúra odbornej prípravy a záverečných skúšok uchádzača o rozhodcu s licenciou „A“ 
a rozhodcu s licenciou „A“ sa stanovuje takto: 

 
 

Diaľková forma odbornej  prípravy rozhodcu s licenciou „A“ 
Počet 
hodín 

1 Pravidlá futbalu 10 

2 Ostatné futbalové predpisy 5  

Spolu  15 

Prezenčná forma odbornej prípravy – licenčný seminár rozhodcu s licenciou „A“ 

1 Pravidlá futbalu  4 

2 Ostatné futbalové predpisy  1 

3 Vyplňovanie zápisu o stretnutí  1 

4 Praktické ukážky rozhodovania s použitím videoanalýzy  2 
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5 Spolupráca rozhodcu a asistenta rozhodcu                                                            1  

6 Fyzická príprava rozhodcu – teória  1 

7 Psychológia športu a rozhodovania  1 

8 Športová etika, fair play 1 

9 Základy pedagogiky  1 

10 Právo v športe  1 

11 Sociológia športu  1 

12 Základy poskytovanie prvej pomoci  1 

13 Základné princípy organizácie futbalu na Slovensku, vzťah k FIFA a UEFA  1 

Spolu 17 

Záverečné skúšky rozhodcu s licenciou „A“ 

1 Písomný test 1 

2 Videoanalýza z pohľadu uplatňovania pravidiel futbalu (videotest) 1 

3 Ústna skúška 1 

4 Fyzické testovanie  

 Spolu bez fyzického testovania 3 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok (bez fyzického testovania) 35 

 
(3) Písomný test sa vykonáva za stálej prítomnosti lektora vzdelávania s licenciou „A“ a 

jedného člena KR RFZ. Ústna skúška a fyzické testovanie sa vykonávajú pred skúšobnou 
komisiou, v ktorej je lektor vzdelávania s licenciou „A“ a minimálne dvaja členovia KR RFZ. 

 
Článok 11 

Opakované overenie odbornej spôsobilosti rozhodcu s licenciou „A“ 
 
Okrem prípadov uvedených v čl. 17 ods. 4 je rozhodca s licenciou „A“ povinný absolvovať 

nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky uvedené v čl. 10 ods. 2 na zachovanie si odbornej 
spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu s licenciou „A“ (opakované overenie odbornej spôsobilosti) 
aj vtedy, ak nebol zaradený dva súťažné ročníky po sebe na nominačnú listinu rozhodcu s 
licenciou „A“.  

 
Štvrtá hlava (články 12 - 14) 

Odborná príprava a odborná spôsobilosť rozhodcu s licenciou „P“ 
 

Článok 12 
Požiadavky na rozhodcu s licenciou „P“ 

 
(1) Rozhodcom s licenciou „P“ môže byť fyzická osoba, ktorá 
a) dosiahla vek 18 rokov, 
b) je zdravotne spôsobilá, 
c) dosiahla minimálne stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,5 
d) je bezúhonná, 
e) má platnú licenciu „A“ rozhodcu, 
f) absolvovala predlicenčný seminár úspešne ukončený písomným testom, 
g) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na rozhodcu s licenciou „P“. 
(2) Podmienky a termíny na prihlasovanie na predlicenčný seminár určuje KR SFZ. Odborný 

obsah predlicenčného seminára a obsah písomného testu, ktorým sa predlicenčný seminár končí, 
určuje KR SFZ po konzultácii s lektorom vzdelávania s licenciou „P“. Na organizáciu 
predlicenčného seminára sa články 13 a 16 vzťahujú primerane. 

 
Článok 13 

Odborná príprava rozhodcu s licenciou „P“ 
 

(1) Odbornú prípravu uchádzača o rozhodcu s licenciou „P“ a rozhodcu s licenciou „P“ 
zabezpečuje KR SFZ. 

(2) Odborná príprava uchádzača o rozhodcu s licenciou „P“ a opakovaná odborná príprava 



 

 

7 
 

rozhodcu s licenciou „P“ má rozsah 40 hodín okrem fyzického testovania a záverečných skúšok. 
Štruktúra odbornej prípravy a záverečných skúšok uchádzača o rozhodcu s licenciou „P“ 
a rozhodcu s licenciou „P“  sa stanovuje takto: 
 

Diaľková forma odbornej  prípravy rozhodcu s licenciou „P“ 
Počet 
hodín 

1 Pravidlá futbalu 12 

2 Ostatné futbalové predpisy 4 

3 Základy psychológie a pedagogiky 8 

Spolu  24 

Prezenčná forma  odbornej prípravy – licenčný seminár rozhodcu s licenciou „P“ 

1 Pravidlá futbalu a súťažný poriadok 3 

2 Špecifické problémy rozhodovania 1 

3 Videoanalýza 2 

4 Kondičná príprava rozhodcu 1 

5 Príprava na stretnutie 1 

6 Psychológia športu a rozhodovanie 1 

7 Zdravotná osveta - zranenia a rehabilitácia 1 

8 Športová etika, fair play 1 

9 Pedagogické postupy v kritických situáciách 1 

10 Právo v športe 1 

11 Sociológia športu 1 

12 Základy poskytovanie prvej pomoci 1 

13 Vývojové tendencie vo futbale 1 

Spolu  16 

Záverečné skúšky rozhodcu s licenciou „P“ 

1 Písomný test 1 

2 Ústna skúška 1 

3 Fyzické testovanie  

 Spolu bez fyzického testovania 2 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok (bez fyzického testovania) 42 

 
(3) Písomný test, ústna skúška a fyzické testovanie sa vykonávajú za stálej 

prítomnosti minimálne dvoch členov KR SFZ.  
  

Článok 14 
Opakované overenie odbornej spôsobilosti rozhodcu s licenciou „P“ 

 
Okrem prípadov uvedených v čl. 17 ods. 4 je rozhodca s licenciou „P“ povinný absolvovať 

nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky uvedené v čl. 13 ods. 2 na zachovanie si odbornej 
spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu s licenciou „P“ (opakované overenie odbornej spôsobilosti) 
aj vtedy, ak nebol zaradený dva súťažné ročníky po sebe na nominačnú listinu rozhodcu s 
licenciou „P“ alebo na nominačnú listinu rozhodcu s licenciou „A“. 

 
Piata hlava (články 15 - 18) 

Spoločné ustanovenia pre rozhodcov 
 

Článok 15 
Spoločné požiadavky na rozhodcov 

 
(1) Zdravotná spôsobilosť uchádzača o rozhodcu sa preukazuje lekárskym posudkom o 

zdravotnej spôsobilosti6 osoby na vykonávanie rozhodcu s príslušnou licenciou, ktorý nesmie byť 
starší ako jeden rok. Rozhodca je povinný pred každým súťažným ročníkom preukázať, že je 

 
6 § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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zdravotne spôsobilý na výkon svojej funkcie. 
(2) Bezúhonnosť uchádzača o rozhodcu sa preukazuje písomným čestným vyhlásením, ak 

osobitný predpis neustanovuje inak.7 
(3) Stratu zdravotnej spôsobilosti alebo stratu bezúhonnosti je rozhodca povinný bezodkladne 

oznámiť Slovenskému futbalovému zväzu (ďalej len „SFZ“) alebo inému futbalovému zväzu, 
v ktorého súťaži vykonáva funkciu rozhodcu (ďalej aj „príslušný riadiaci zväz“).  

(4) Komisia rozhodcov príslušného riadiaceho zväzu (ďalej aj „príslušná KR“) je oprávnená 
kedykoľvek vyzvať rozhodcu o predloženie potvrdenia preukazujúceho splnenie podmienok podľa 
odsekov 1 a 2; ak rozhodca požadované potvrdenie na základe výzvy príslušnej KR nepredloží, 
má sa za to, že podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2 nespĺňa. 

 
Článok 16 

Odborná príprava a záverečné skúšky rozhodcov 
 
(1) Príslušná KR určí 

a) začiatok a miesto konania licenčného seminára a záverečných skúšok, 
b) počet záujemcov, ktorí sa budú zúčastňovať licenčného seminára a záverečných 

skúšok, 
c) termíny na predkladanie prihlášok na odbornú prípravu a záverečné skúšky, 
d) výšku poplatku za odbornú prípravu a záverečné skúšky (ďalej aj „podmienky 

prihlášky“). 
(2) Odborná príprava uchádzača o rozhodcu a rozhodcu (ďalej aj „uchádzač o rozhodcu“) sa 

skladá z prezenčnej a diaľkovej formy, pričom prezenčná forma nadväzuje na diaľkovú formu.  
(3) Diaľková forma odbornej prípravy sa uskutočňuje samostatným individuálnym štúdiom 

materiálov poslaných uchádzačovi o rozhodcu emailom. 
(4) Prezenčná forma odbornej prípravy prebieha osobnou účasťou uchádzača o rozhodcu na 

licenčnom seminári.  
(5) Odbornú prípravu uchádzača o rozhodcu zabezpečuje príslušná KR prostredníctvom 

lektorov vzdelávania s príslušnou licenciou alebo externými lektormi, ktorých zoznam vedie KR 
SFZ. 

(6) Uchádzač o rozhodcu sa na vykonanie odbornej prípravy a záverečných skúšok prihlasuje 
formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle SFZ alebo iného príslušného 
riadiaceho zväzu. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu a záverečné skúšky 
formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu príslušného 
riadiaceho zväzu. Prihláška na odbornú prípravu a záverečné skúšky obsahuje 

a) meno a priezvisko uchádzača, 
b) dátum narodenia uchádzača, 
c) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu uchádzača, 
d) adresu elektronickej pošty uchádzača na účely diaľkovej formy odbornej prípravy, 
e) ďalšie údaje uvedené v podmienkach na podávanie prihlášky. 

(7) Na prihlásenie sa rozhodcu na opakovanú odbornú prípravu a na opakované overenie 
odbornej spôsobilosti sa odsek 6 vzťahuje primerane. 

(8) Kritéria na fyzické testovanie sa určia v podmienkach prihlášky. 
(9) Po absolvovaní odbornej prípravy je uchádzač oprávnený zúčastniť sa záverečných skúšok 

po uhradení poplatku za ich absolvovanie. 
(10) Ústna skúška sa vykonáva po úspešnom absolvovaní písomného testu. Fyzické 

testovanie sa vykoná po úspešnom absolvovaní ústnej skúšky. 
(11) Príslušná KR určuje členov skúšobnej komisie. 

 
Článok 17 

Pravidelný seminár  
a opakované overenie odbornej spôsobilosti rozhodcov 

 
(1) Rozhodca je povinný zúčastňovať sa každoročne na pravidelnom seminári, ktorý organizuje 

príslušná KR.  

 
7 § 7 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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(2) Rozsah a obsah pravidelného seminára, obsah písomného testu, kritériá na fyzické 
testovanie a podmienky účasti na pravidelnom seminári určuje príslušná KR v spolupráci s lektormi 
vzdelávania s príslušnou licenciou. Na prihlasovanie sa záujemcov na pravidelný seminár sa 
vzťahuje článok 16 primerane.  

(3) Na konci pravidelného seminára je rozhodca povinný absolvovať písomný test a fyzické 
testovanie, ktorých úspešné absolvovanie je podmienkou na výkon rozhodovania v nasledujúcom 
súťažnom ročníku. Rozhodca je oprávnený prihlásiť sa na vykonanie opakovaného písomného 
testu a opakovaného fyzického testovania, ak na konci pravidelného seminára úspešne 
neabsolvuje písomný test alebo fyzické testovanie; článok 16 sa na prihlasovanie na opakovaný 
písomný test a fyzické testovanie vzťahuje primerane. 

(4) Rozhodca je povinný absolvovať nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky na 
zachovanie si odbornej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu (opakované overenie odbornej 
spôsobilosti), ak 

a) sa nezúčastní pravidelného seminára dva razy po sebe,  
b) úspešne neabsolvuje opakovaný písomný test alebo opakované fyzické 

testovanie uvedené v odseku 3,  
c) nevykonáva svoju funkciu dva roky po sebe a dlhšie, alebo 
d) stratí spôsobilosť vykonávať funkciu na dva roky po sebe a dlhšie. 

 
Článok 18 

Licencia rozhodcu a podmienky na výkon rozhodcovskej činnosti 
 

(1) Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok vydá príslušný riadiaci zväz uchádzačovi 
o rozhodcu príslušnú licenciu rozhodcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Licencia rozhodcu 
obsahuje 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia rozhodcu, 
b) identifikačné číslo rozhodcu, 
c) označenie výkonnostného stupňa licencie rozhodcu, 
d) obdobie platnosti licencie, 
e) označenie príslušného riadiaceho zväzu, 
f) miesto a dátum vydania licencie. 

(2) Platnosť licencie rozhodcu je tri roky. 
(3) Platnosť licencie rozhodcu sa predlžuje o jeden rok po úspešnom absolvovaní pravidelného 

seminára. Predĺženie platnosti licencie sa vyznačí v licencii a v ISSF na základe žiadosti jej 
držiteľa. 

(4) Platnosť licencie rozhodcu sa predlžuje o tri roky po úspešnom absolvovaní opakovaného 
overenia odbornej spôsobilosti. Predĺženie platnosti licencie sa vyznačí v licencii a v ISSF na 
základe žiadosti jej držiteľa. 

(5) Rozhodca je športovým odborníkom, ktorému oprávnenie vykonávať činnosť vznikne dňom 
zápisu do registra fyzických osôb v športe prostredníctvom ISSF na základe žiadosti o zápis 
adresovanej SFZ, ak je držiteľom platnej licencie rozhodcu. 

(6) Rozhodca je oprávnený vykonávať rozhodcovskú činnosť len vtedy, ak má platnú licenciu 
rozhodcu, je zapísaný v registri fyzických osôb v športe a je zaradený na nominačnú listinu 
rozhodcov pre daný súťažný ročník. Nominačnú listinu rozhodcov zostavuje príslušná KR 
a predkladá ju na schválenie výkonnému výboru príslušného riadiaceho zväzu (ďalej len „príslušný 
VV“). Jednou z podmienok na zaradenia rozhodcu na nominačnú listinu je úspešné absolvovanie 
pravidelného seminára v súťažnom ročníku, ktorý predchádza súťažnému ročníku, ktorého sa 
nominačná listina týka. 

(7) Podmienky podávania žiadostí o zápis rozhodcov do registra fyzických osôb 
prostredníctvom ISSF ustanoví rozpis súťaží SFZ alebo iného príslušného riadiaceho zväzu.  
 

Tretia časť  (články 19 – 22) 
Odborná príprava a odborná spôsobilosť pozorovateľa rozhodcov 

 
Článok 19 

Požiadavky na pozorovateľa rozhodcov 
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(1) Pozorovateľom rozhodcov v dvoch najvyšších národných súťažiach môže byť fyzická 
osoba, ktorá 

a) je zdravotne spôsobilá, 
b) dosiahla minimálne úplné stredoškolské vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,5 

c) je bezúhonná, 
d) pôsobila minimálne 5 rokov v dvoch najvyšších futbalových súťažiach mužov ako rozhodca, 
e) má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu,8 
f) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na výkon funkcie pozorovateľa 
rozhodcov. 
(2) Pozorovateľom rozhodcov v tretej najvyššej súťaži môže byť fyzická osoba, ktorá 

a) je zdravotne spôsobilá, 
b) dosiahla minimálne úplné stredoškolské vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie 
vzdelania,5 
c) je bezúhonná, 
d) pôsobila minimálne 1 rok v dvoch najvyšších futbalových súťažiach mužov ako rozhodca 
alebo asistent rozhodcu, 
e) alebo minimálne 5 rokov v tretej najvyššej súťaži ako rozhodca alebo asistent rozhodcu 
f) má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu 

g) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na výkon funkcie pozorovateľa 
rozhodcov. 

(3) Zdravotná spôsobilosť uchádzača o pozorovateľa rozhodcov sa preukazuje lekárskym 
posudkom o zdravotnej spôsobilosti5 osoby na výkon pozorovateľa rozhodcov. Lekársky posudok 
uchádzača o pozorovateľa rozhodcov nesmie byť starší ako jeden rok. Po dosiahnutí veku 55 
rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky. Po dosiahnutí veku 65 rokov sa 
zdravotná spôsobilosť preukazuje každé dva roky. 

(4) Bezúhonnosť uchádzača o pozorovateľa rozhodcov sa preukazuje písomným čestným 
vyhlásením, ak osobitný predpis neustanovuje inak.6 

(5) Stratu zdravotnej spôsobilosti alebo stratu bezúhonnosti je pozorovateľ rozhodcov povinný 
bezodkladne oznámiť SFZ.  

(6) KR SFZ je oprávnená kedykoľvek vyzvať pozorovateľa rozhodcov na predloženie 
potvrdenia preukazujúceho splnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3. 
 

Článok 20 
Odborná príprava pozorovateľa rozhodcov 

 
(1) Odbornú prípravu uchádzača o pozorovateľa rozhodcov a pozorovateľa rozhodcov 

zabezpečuje KR SFZ. 
(2) Odborná príprava uchádzača o pozorovateľa rozhodcov a opakovaná odborná príprava 

pozorovateľa rozhodcov má rozsah 50 hodín okrem záverečných skúšok. Štruktúra odbornej 
prípravy a záverečných skúšok sa stanovuje takto: 
 

Diaľková forma odbornej prípravy pozorovateľa rozhodcov 
Počet 
hodín 

1 Pravidlá futbalu 6 

2 Samostatnosť práce s futbalovými predpismi 5 

3 Vývojové tendencie vo futbale a história futbalového hnutia 2 

4 Zásady fair play 4 

5 Všeobecne záväzné právne predpisy k organizácii verejných športových podujatí 3 

6 Riešenie núdzových situácii v stretnutí 2 

7 Požiarna ochrana 2 

8 Zásady prvej pomoci 2 

9 Psychologická príprava (základy psychológie) 4 

10 Pedagogická príprava (základy pedagogiky) 4 

11 Práca s počítačom 2 

Spolu  36 

 
8Čl. 2 ods. 2 Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia. 
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Prezenčná forma  odbornej prípravy – licenčný seminár pozorovateľa rozhodcov  

1 Pravidlá futbalu 3 

2 Predpisy SFZ 2 

3 Videoanalýza  1 

4 Príprava na stretnutie  1 

5 Špecifické problémy hodnotenia rozhodcov  1 

6 Zásady fair play 1 

7 Vypĺňanie správy pozorovateľa rozhodcov  2 

8 Organizácia stretnutia  2 

9 Zásady poskytovanie prvej pomoci 1 

Spolu 14 

Záverečné skúšky pozorovateľa rozhodcov 

1 Písomná skúška  1 

3 Ústna skúška 1 

 Spolu 2 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok 52 

 
(3) Písomná skúška a ústna skúška sa vykonáva za stálej prítomnosti minimálne dvoch členov 

KR SFZ.  
(4) Na postup a organizáciu licenčného seminára a záverečných skúšok pozorovateľov 

rozhodcov sa primerane použijú ustanovenia článku 16.  
 

Článok 21 
Pravidelný seminár  

a opakované overenie odbornej spôsobilosti pozorovateľa rozhodcov 
 

(1) Pozorovateľ rozhodcov je povinný zúčastňovať sa každoročne na pravidelnom seminári. 
Rozsah a obsah pravidelného seminára, obsah písomného testu a podmienky účasti na tomto 
seminári určuje KR SFZ. Na prihlasovanie sa pozorovateľa rozhodcov na pravidelný seminár sa 
vzťahuje článok 16 primerane. Na konci seminára je pozorovateľ rozhodcov povinný absolvovať 
písomný test, ktorého úspešné zvládnutie je podmienkou na vykonávanie pozorovateľa rozhodcov 
v nasledujúcom súťažnom ročníku. Pozorovateľ rozhodcov je oprávnený prihlásiť sa na vykonanie 
opakovaného písomného testu, ak na konci pravidelného seminára úspešne neabsolvuje písomný 
test; článok 16 sa na prihlasovanie na opakovaný písomný test vzťahuje primerane. 

(2) Pozorovateľ rozhodcov je povinný absolvovať nanovo odbornú prípravu a záverečné 
skúšky uvedené v článku 20, ak 

a) sa nezúčastní pravidelného seminára dvakrát po sebe, 
b) úspešne neabsolvuje opakovaný písomný test uvedený v odseku 1,  
c) nevykonáva svoju funkciu dva roky po sebe a dlhšie,  
d) stratí spôsobilosť vykonávať funkciu na dva roky po sebe a dlhšie, alebo  
e) nebol zaradený dva súťažné ročníky po sebe na nominačnú listinu pozorovateľa 

rozhodcov.  
 

Článok 22 
Licencia pozorovateľa rozhodcov a podmienky na výkon pozorovateľa rozhodcov 

 
(1) Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok uvedených v článku 20 vydá SFZ uchádzačovi 

o  pozorovateľa rozhodcov licenciu pozorovateľa rozhodcov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 
2.Licencia pozorovateľa rozhodcov obsahuje 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia pozorovateľa rozhodcov, 
b) identifikačné číslo pozorovateľa rozhodcov, 
c) označenie “licencia pozorovateľa rozhodcov“, 
d) obdobie platnosti licencie, 
e) označenie SFZ, 
f) miesto a dátum vydania licencie. 

(2) Platnosť licencie pozorovateľa rozhodcov je tri roky.  
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(3) Na podmienky predlžovanie platnosti licencie pozorovateľa rozhodcov a na podmienky 
výkonu činnosti pozorovateľa rozhodcov sa primerane použijú ustanovenie čl. 18 ods. 3 až 7.  

 
Štvrtá časť  (články 23 - 31) 

Externý lektor  
a odborná príprava a odborná spôsobilosť lektorov vzdelávania 

 
Prvá hlava (články 23 a 24) 

Odborná príprava a odborná spôsobilosť lektora vzdelávania s licenciou „A“ 
 

Článok 23 
Požiadavky na lektora vzdelávania s licenciou „A“ 

 
Lektorom vzdelávania s licenciou „A“ môže byť fyzická osoba, ktorá 
a) dosiahla minimálne úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,7 
b) je bezúhonná, 
c) pôsobila minimálne 5 rokov ako rozhodca alebo delegát zväzu minimálne v súťaži riadenej 
regionálnym futbalovým zväzom alebo ako pozorovateľ rozhodcov, 
d) bola navrhnutá KR RFZ alebo KR ObFZ na výkon tejto funkcie, a 
e) úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na výkon lektora vzdelávania s 
licenciou „A“. 
  

Článok 24 
Odborná príprava lektora vzdelávania s licenciou „A“ 

 
(1) Odbornú prípravu uchádzača o lektora vzdelávania s licenciou „A“ a lektora vzdelávania 

s licenciou „A“ vykonáva KR SFZ. 
(2) Odborná príprava uchádzača o lektora vzdelávania s licenciou „A“ a lektora vzdelávania 

s licenciou „A“ má rozsah 8 hodín okrem záverečných skúšok. Štruktúra odbornej prípravy a 
záverečných skúšok sa stanovuje takto: 
 

Prezenčná forma  odbornej prípravy – licenčný seminár lektora vzdelávania s 
licenciou „A“ 

Počet 
hodín 

1 Jednotný výklad pravidiel futbalu a spôsoby ich preskúšavania 1 

2 Príprava metodických pomôcok a prednášok 1 

3 Kvalifikačná štruktúra rozhodcov 1 

4 Základy pedagogiky a psychológie športu 3 

5 Aktuálne problémy futbalového hnutia 1 

6 Videoanalýza 1 

Spolu 8 

Záverečné skúšky lektora vzdelávania s licenciou „A“ 

1 Písomný test 0,5 

2 Ústna skúška 0,5 

3 Praktická ukážka z prednáškovej činnosti a prípravy metodickej pomôcky 0,5 

 Spolu 1,5 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok  9,5 

 
(3) Písomný test, ústna skúška a praktická skúška sa vykonáva za stálej prítomnosti dvoch 

členov KR SFZ.  
 

Druhá hlava (články 25 a 26) 
Odborná príprava a odborná spôsobilosť lektora vzdelávania s licenciou „P“ 

 
Článok 25 

Požiadavky na lektora vzdelávania s licenciou „P“ 
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Lektorom vzdelávania s licenciou „P“ môže byť fyzická osoba, ktorá 
a)  dosiahla minimálne úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,7 
b)  je bezúhonná, 
c)  pôsobila minimálne 5 rokov ako lektor vzdelávania s licenciou „A“, 
d)  bola navrhnutá KR SFZ na výkon tejto funkcie,  
e)  úspešne absolvovala odbornú prípravu a záverečné skúšky na výkon lektora vzdelávania s 

licenciou „P“, 
f)  ak lektor vzdelávania spĺňa požiadavky kladené na získanie licencie P pre pozorovateľa 

rozhodcu a získa licenciu lektora vzdelávania s licenciou „P“, automaticky získava aj 
licenciu P pozorovateľa rozhodcu. 

 
 

Článok 26 
Odborná príprava lektora vzdelávania s licenciou „P“ 

 
(1) Odbornú prípravu uchádzača o lektora vzdelávania s licenciou „P“ a lektora s licenciou 

„P“ vykonáva KR SFZ prostredníctvom svojich členov. 
(2) Odborná príprava uchádzača o lektora vzdelávania s licenciou „P“ a lektora vzdelávania 

s licenciou „P“ má rozsah 20 hodín okrem záverečných skúšok. Štruktúra odbornej prípravy a 
záverečných skúšok sa stanovuje takto: 
 

Prezenčná forma  odbornej prípravy – licenčný seminár lektora vzdelávania s 
licenciou „P“ 

Počet 
hodín 

1 Jednotný výklad pravidiel futbalu a spôsoby ich preskúšavania 3 

2 Príprava metodických pomôcok a prednášok 4 

3 Kvalifikačná štruktúra rozhodcov 1 

4 Základy pedagogiky a psychológie športu 8 

5 Aktuálne problémy futbalového hnutia 2 

6 Video analýza 2 

Spolu 20 

Záverečné skúšky lektora vzdelávania s licenciou „P“ 

1 Písomný test 0,5 

2 Ústna skúška 0,5 

3 Praktická ukážka z prednáškovej činnosti a prípravy metodickej pomôcky 0,5 

 Spolu 1,5 

Celkový rozsah odbornej prípravy a záverečných skúšok  21,5 

 
(3) Písomný test, ústna skúška a praktická skúška sa vykonáva za stálej prítomnosti dvoch 

členov KR SFZ. 
 

Tretia hlava (články 27 - 30) 
Spoločné ustanovenia pre lektorov vzdelávania 

 
Článok 27 

Požiadavky na lektorov vzdelávania 
 
(1) Bezúhonnosť uchádzača o lektora vzdelávania sa preukazuje písomným čestným 

vyhlásením, ak osobitný predpis neustanovuje inak.6 
(2) Stratu bezúhonnosti je lektor vzdelávania povinný bezodkladne oznámiť SFZ.  
(3) KR SFZ je oprávnená kedykoľvek vyzvať lektora vzdelávania o predloženie potvrdenia 

preukazujúceho splnenie podmienky podľa odseku 1. 
 

Článok 28 
Odborná príprava lektorov vzdelávania a záverečné skúšky 

 
(1) Odborná príprava uchádzača o lektora vzdelávania prebieha prezenčnou formou. 
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(2) Na postup a organizáciu licenčného seminára a záverečných skúšok lektorov vzdelávania 
sa primerane použijú ustanovenia článku 16. 

 
Článok 29 

Pravidelný seminár  
a opakované overenie odbornej spôsobilosti lektorov vzdelávania 

 
(1) Lektor vzdelávania je povinný zúčastňovať sa každé dva roky na pravidelnom seminári.  
(2) Rozsah a obsah pravidelného seminára, obsah písomného testu a podmienky účasti na 

pravidelnom seminári určuje KR SFZ. Na prihlasovanie sa lektorov vzdelávania na pravidelný 
seminár sa vzťahuje článok 16 primerane.  

(3) Na konci pravidelného seminára je lektor vzdelávania povinný absolvovať písomný test, 
ktorého úspešné absolvovanie je podmienkou na výkon činnosti lektora vzdelávania v 
nasledujúcich dvoch súťažných ročníkoch. Lektor vzdelávania je oprávnený prihlásiť sa na 
vykonanie opakovaného písomného testu, ak na konci pravidelného seminára úspešne 
neabsolvuje písomný test; článok 16 sa na prihlasovanie na opakovaný písomný test vzťahuje 
primerane.  

(4) Lektor vzdelávania je povinný absolvovať nanovo odbornú prípravu a záverečné skúšky na 
zachovanie si odbornej spôsobilosti na výkon funkcie lektora vzdelávania (opakované overenie 
odbornej spôsobilosti), ak  

a) sa nezúčastní pravidelného seminára, 
b) úspešne neabsolvuje opakovaný písomný test uvedený v odseku 3,  
c) nevykonáva svoju funkciu dva roky po sebe a dlhšie,  
d) stratí spôsobilosť vykonávať funkciu na dva roky po sebe a dlhšie, alebo  
e) nebol zaradený na zoznam lektorov.  

 
Článok 30 

Licencia lektorov vzdelávania a podmienky výkonu ich činnosti 
 

(1) Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok uvedených v článkoch 24 alebo 26 vydá SFZ 
uchádzačovi o lektora vzdelávania príslušnú licenciu lektora vzdelávania, ktorej vzor je uvedený 
v prílohe č. 3 Licencia lektora vzdelávania obsahuje 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia lektora vzdelávania, 
b) identifikačné číslo lektora vzdelávania, 
c) označenie výkonnostného stupňa licencie lektora vzdelávania, 
d) obdobie platnosti licencie, 
e) označenie SFZ, 
f) miesto a dátum vydania licencie. 

(2) Platnosť licencie lektora vzdelávania je štyri roky. 
(3) Platnosť licencie lektora vzdelávania sa predlžuje o dva roky po úspešnom absolvovaní 

pravidelného seminára. Predĺženie platnosti licencie sa vyznačí v licencii a v ISSF na základe 
žiadosti jej držiteľa. 

(4) Platnosť licencie lektora vzdelávania sa predlžuje o štyri roky po úspešnom absolvovaní 
opakovaného overenia odbornej spôsobilosti. Predĺženie platnosti licencie sa vyznačí v licencii 
a v ISSF na základe žiadosti jej držiteľa. 

(5) Lektor vzdelávania je športovým odborníkom, ktorému oprávnenie vykonávať činnosť 
vznikne dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe prostredníctvom ISSF na základe žiadosti 
o zápis adresovanej SFZ, ak je držiteľom platnej licencie lektora vzdelávania. 

(6) Lektor vzdelávania je oprávnený vykonávať lektorskú činnosť len vtedy, ak má platnú 
licenciu lektora vzdelávania, je zapísaný v registri fyzických osôb v športe a je zaradený na 
zoznam lektorov vzdelávania. Zoznam lektorov vzdelávania zostavuje KR SFZ na dva súťažné 
ročníky a predkladá ho na schválenie výkonnému výboru SFZ. Jednou z podmienok na zaradenia 
lektora vzdelávania na zoznam lektorov vzdelávania je úspešné absolvovanie pravidelného 
seminára v súťažnom ročníku, ktorý predchádza súťažným ročníkom, ktorých sa zoznam lektorov 
týka. 

(7) Podmienky podávania žiadostí o zápis lektorov vzdelávania do registra fyzických osôb 
v športe prostredníctvom ISSF ustanoví rozpis súťaží  SFZ.  
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Štvrtá hlava (článok 31) 

Externý lektor 
 

Článok 31 
Požiadavky na externého lektora 

 
(1) Za externého lektora môže KR SFZ ustanoviť ad hoc fyzickú osobu, ktorá sa dlhodobo 

venuje športovej problematike, najmä s ohľadom na rozhodovanie a futbalové predpisy, a ktorá so 
svojím ustanovením súhlasí.  

(2) Odborné predpoklady externého lektora sa hodnotia na základe jeho vzdelania a praxe vo 
vzťahu k jednotlivým predmetom a oblastiam odbornej prípravy a pravidelných seminárov. 
Externým lektorom môže byť najmä absolvent telovýchovnej fakulty, pedagogickej fakulty, 
psychologickej fakulty, právnickej fakulty alebo lekárskej fakulty s viacročnou praxou vo svojom 
odbore, alebo členovia ostatných odborných komisii SFZ s pedagogickými skúsenosťami. 

(3) Externý lektor je oprávnený vykonávať lektorskú činnosť bez toho, aby bol zaradený na 
zoznam lektorov vzdelávania, ktorý navrhuje KR SFZ a schvaľuje VV SFZ. 

 
Piata časť (články 32 - 34) 

Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

Článok 32 
Evidencia  

 
(1) KR RFZ a KR ObFZ sú povinné viesť evidenciu o rozhodcoch – čakateľoch, rozhodcoch s 

licenciou „A“ a „B“ a zverejniť ich zoznam na webovej stránke príslušného riadiaceho zväzu alebo 
v ISSF v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. KR SFZ je povinná viesť 
evidenciu o rozhodcoch s licenciou „P“, pozorovateľoch rozhodcov a lektoroch vzdelávania 
a zverejniť ich zoznam v ISSF v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.  

(2) KR RFZ a KR ObFZ sú povinné pred každým súťažným ročníkom oznámiť SFZ údaje 
o rozhodcoch podľa odseku 1.  

(3) SFZ zapisuje do ISSF rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a 
vykonáva zmeny v ich údajoch a ich výmaz z ISSF na základe žiadostí dotknutých osôb, KR 
ObFZ, KR RFZ, KR SFZ, disciplinárnej komisie SFZ a na základe vlastných zistení.  
 

Článok 33 
Prechodné ustanovenia 

 
Licencie rozhodcov, pozorovateľa rozhodcov a lektorov vzdelávania vydané pred dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice zostávajú platné do skončenia ich platnosti, najdlhšie do 
31.12.2021. 

 
Článok 34 
Účinnosť 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia VV SFZ. 
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Príloha č. 1  
k smernici o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov  

a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti  
 

Vzor licencie rozhodcu 
 

Názov riadiaceho zväzu 
 

adresa riadiaceho zväzu 

 
Licencia rozhodcu „C“/„B“/„A“/„P“ *  

číslo: 00000 
 

titul, meno a priezvisko držiteľa licencie 
 

dátum narodenia držiteľa licencie 
 

 

Držiteľ tejto licencie úspešne absolvoval odbornú prípravu a záverečné skúšky pre rozhodcu 

príslušnej licencie a tým nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon funkcie  

rozhodcu s licenciou  „C“/„B“/„A“/„P“ * 
 

 

 
Táto licencia sa jej držiteľovi vydáva ako doklad o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu 

s celoštátnou platnosťou. Platnosť licencie je 3 roky od jej vydania. 
 

Platnosť licencie sa predlžuje o jeden rok po úspešnom absolvovaní pravidelného seminára. 
Predĺženie platnosti licencie do: 

 
 
 
 
Miesto vydania licencie, dátum vydania licencie 

 
 
 

...............................................                                                ............................................ 
prezident/predseda riadiaceho  zväzu        predseda komisie rozhodcov riadiaceho zväzu 
 

      

 
pečiatka riadiaceho zväzu 

 

*Nehodiace sa vypusť! 
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Príloha č. 2  
k smernici o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov  

a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti  
 

Vzor licencie pozorovateľa rozhodcov 
 

Slovenský futbalový zväz 
 

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

 
Licencia pozorovateľa rozhodcov  

číslo: 00000 
 

titul, meno a priezvisko držiteľa licencie 
 

dátum narodenia držiteľa licencie 
 

 

Držiteľ tejto licencie úspešne absolvoval odbornú prípravu a záverečné skúšky pre 

pozorovateľa rozhodcov a tým nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon funkcie 

pozorovateľa rozhodcov. 
 

 

 
Táto licencia sa jej držiteľovi vydáva ako doklad o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie pozorovateľa 

rozhodcov s celoštátnou platnosťou. Platnosť licencie je 3 roky od jej vydania. 
 

Platnosť licencie sa predlžuje o jeden rok po úspešnom absolvovaní pravidelného seminára. 
Predĺženie platnosti licencie do: 

 
 
 
 
Miesto vydania licencie, dátum vydania licencie 

 
 
 

...............................................                                                ............................................ 
                  prezident SFZ                                                               predseda KR SFZ 
 

      

 
okrúhla pečiatka SFZ 
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Príloha č. 3  
k smernici o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov  

a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti  
 

Vzor licencie lektora vzdelávania 
 

Slovenský futbalový zväz 
 

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

 
Licencia lektora vzdelávania „A“/„P“ *  

číslo: 00000 
 

titul, meno a priezvisko držiteľa licencie 
 

dátum narodenia držiteľa licencie 
 

 

Držiteľ tejto licencie úspešne absolvoval odbornú prípravu a záverečné skúšky pre lektora 

vzdelávania príslušnej licencie a tým nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon funkcie  

lektora vzdelávania s licenciou  „A“/„P“ * 
 

 

 
Táto licencia sa jej držiteľovi vydáva ako doklad o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie lektora vzdelávania 

s celoštátnou platnosťou. Platnosť licencie je 4 roky od jej vydania. 
 

Platnosť licencie sa predlžuje o dva roky po úspešnom absolvovaní pravidelného seminára. 
Predĺženie platnosti licencie do: 

 
 
 
 
Miesto vydania licencie, dátum vydania licencie 

 
 
 

...............................................                                                ............................................ 
                  prezident SFZ                                                               predseda KR SFZ 
 

      

 
okrúhla pečiatka SFZ 

 

*Nehodiace sa vypusť! 
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