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Preambula 
 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, podľa článku 7 ods. 3 písm. c) a článku 51 ods. 2 
písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “SFZ”) schválil dňa 04.10.2022 
nasledovnú smernicu: 
 

Úvod 
 
Základným cieľom Smernice o infraštruktúre štadiónov (ďalej len „smernica“) je štandardizácia 
jednotlivých infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti športových zariadení, t. j. zadefinovanie jasných 
a konkrétnych pravidiel, noriem a podmienok pre jednotlivé kategórie športových zariadení a to 
v súlade s aktuálnymi princípmi a infraštruktúrnymi kritériami, zadefinovanými organizáciami UEFA 
a FIFA tak, aby boli jednoznačne prezentované a zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany. 
 
Prvá hlava – Vzťah tejto smernice k predpisom UEFA 
 

1. Táto smernica definuje infraštruktúrne podmienky štadiónov republikových súťaží, v súlade 
s infraštruktúrnymi podmienkami štadiónov UEFA, podľa osobitného predpisu UEFA o 
infraštruktúre štadiónov.1 Kategorizácia štadiónov republikových súťaží podľa tejto smernice 
je v súlade s UEFA kategorizáciou štadiónov. 

2. Predpisy UEFA o infraštruktúre štadiónov upravujúce jednotlivé UEFA súťaže: 
a. špecifikujú minimálnu kategóriu štadióna požadovaného pre stretnutia v príslušnej 

súťaži UEFA, 
b. môžu určovať ďalšie alebo prísnejšie infraštruktúrne kritériá pre požadovanú 

kategóriu štadióna, nad rámec kritérií stanovených touto smernicou. 
3. Kluby hrajúce v klubových súťažiach UEFA mužov a žien sa riadia osobitnými predpismi 

UEFA, upravujúcimi príslušnú klubovú súťaž UEFA. 
 

Druhá hlava – Základné ustanovenia 
Článok 1 – Úvodné ustanovenia 

 
1. Cieľom smernice je stanovenie infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti štadiónov 

republikových súťaží, riadených SFZ a ÚLK (ďalej len “I., II. a III. liga, alebo I. liga, II. liga 
a III. liga”) a zadefinovanie jasných, konkrétnych a striktných pravidiel a podmienok pre 
jednotlivé kategórie štadiónov. 

2. Kritériá a podmienky definované touto smernicou sú podrobnejšie špecifikované                         
po jednotlivých etapách tak, aby na začiatku súťažného ročníka 2023/2024 futbalové kluby 
I. ligy, II. ligy a III. ligy, prípadne iných republikových súťaží, spĺňali všetky podmienky 
definované v tejto smernici. 

3. Vždy na začiatku nového súťažného ročníka musia všetky kluby I. ligy, II. ligy a III. ligy 
preukázať splnenie všetkých infraštruktúrnych kritérií, potrebných pre účasť v novom ročníku. 
V opačnom prípade nebude možné odohrať na príslušných štadiónoch súťažné stretnutia 
týchto súťaží. Pri postupujúcom klube do príslušnej súťaže komisia SFZ pre štadióny 
a ihriská (ďalej len „KŠI“) individuálne posúdi plnenie infraštruktúrnych kritérií a je oprávnená 

 
1https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/01/48/48/85/1484885_DOWNLOAD.pdf 
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zohľadniť ich čiastkové plnenie a to výlučne len do konca jesennej časti daného súťažného 
ročníka.  

4. V prípade nevyhovujúceho domáceho štadióna môže klub odohrať súťažné stretnutia             
na inom štadióne, ktorý bez akýchkoľvek výnimiek spĺňa stanovené infraštruktúrne kritériá 
a má platný Certifikát štadióna pre príslušnú súťaž. Odohrať súťažné stretnutia na inom 
štadióne je možné celkovo maximálne 1 súťažný ročník a to bez ohľadu na stupeň súťaže 
a príslušný riadiaci orgán súťaže. 

5. V prípade rekonštrukcie, resp. prestavby štadióna je príslušný riadiaci orgán súťaže 
oprávnený predĺžiť lehotu, podľa odseku 4 a výhradne so súhlasom KŠI, o maximálne ďalší 
1 súťažný ročník, respektíve v prípade splnenia požadovaných infraštruktúrnych kritérií je 
možné odohrať stretnutia v obmedzenom režime aj na domácom – rekonštruovanom 
štadióne, výhradne so súhlasom KŠI a v trvaní maximálne 1 súťažný ročník. 
 

Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov 

 
Na účely tejto smernice sa pod uvedeným pojmom rozumie: 

a. štadión – súbor zariadení s jedným ihriskom spojený do jedného celku, ktorý má obyčajne 
hľadisko (spravidla stupňovité), a ktorý je určený na organizovanie športových súťaží; štadión 
môže byť otvorený, krytý, alebo čiastočne krytý, a je miestom konania súťažného stretnutia, 
alebo tréningového procesu, vrátane pridružených objektov a zariadení (kancelárie, bufety, 
WC, tlačové a akreditačné centrum, šatne a pod.), 

b. hľadisko štadióna – priestor vymedzený pre sediacich, resp. stojacich divákov, 
c. sektor hľadiska štadióna – presne vymedzená časť hľadiska so samostatným vchodom, 

určená pre divákov na sedenie alebo státie, 
d. útroby štadióna – všetky vnútorné priestory štadióna, 
e. areál štadióna – priestor ohraničený vonkajším oplotením štadióna, 
f. okolie štadióna – priestor okolo areálu štadióna z vonkajšej strany oplotenia štadióna, 
g. ihrisko – miesto, na ktorom sa organizujú futbalové (prípravné, súťažné) stretnutia alebo 

tréningový proces, ktorého tvary, povrch, rozmery a ďalšie kritériá sú určené v pravidlách 
futbalu; na ihrisku sa okrem hracej plochy nachádzajú ďalšie predmety či zariadenia potrebné 
pre príslušnú hru (lavičky náhradníkov, extra sedenie, miesto pre delegované osoby a pod.); 
od sektoru divákov je ihrisko oddelené pevnou prekážkou (oplotením). Je to priestor, v ktorom 
sa môžu pohybovať iba hráči, činovníci stretnutia a zástupcovia médií. Ihrisko zvyčajne 
pozostáva z hracej plochy, trávnatej plochy a pomocných plôch,  

h. hracia plocha – časť ihriska, na ktorej sa priamo odohráva futbalové stretnutie; má tvar 
obdĺžnika a je presne vymedzená bránkovými a postrannými čiarami podľa pravidiel futbalu. 
Je pokrytá prírodným trávnikom alebo hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), 

i. trávnatá plocha – plocha medzi hracou plochou a pomocnou plochou. Je plynule spojená     
s hracou plochou. Siaha od postranných a bránkových čiar hracej plochy až k reklamným 
panelom, 

j. pomocná plocha – plocha od reklamných panelov alebo trávnatej plochy až po pevnú 
prekážku, resp. oplotenie ihriska; môže mať trávnatý, betónový alebo iný pevný povrch, ktorý 
zabezpečí plynulý pohyb bezpečnostných zložiek, sanitných vozidiel, usporiadateľov, 
delegovaných osôb, funkcionárov stretnutia a pracovníkov médií, 

k. hybridný trávnik (spevnený prírodný trávnik) – prírodný trávnik, pretkaný umelým vláknom, 
ktoré slúži na spevnenie hracej plochy,  

l. umelý trávnik (UT) – umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska, 
m. velín – miestnosť alebo súbor kontrolných a riadiacich miestností, určených pre osoby 

zodpovedné za celkovú organizáciu a bezpečnosť na štadióne (napr. hlavný usporiadateľ, 
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bezpečnostný manažér, veliteľ bezpečnostného opatrenia za Policajný zbor, koordinátor 
zdravotníckej pomoci, koordinátor požiarnej ochrany, zástupca SBS, iné určené osoby), 

n. miesto pre rýchly rozhovor (flash zóna) – priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, 
v ktorom sa môžu vykonávať živé televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi, 

o. MIX zóna – priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy družstiev, kde môžu 
akreditovaní novinári vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi, 

p. kamerový systém – systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité 
monitorovanie priestorov štadióna (vrátane vstupov a hľadiska) a identifikáciu fyzickej osoby 
alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme, 

q. turniketový systém – elektronický vstupný systém umožňujúci priebežnú kontrolu vstupu 
divákov na štadión, prehľad o bezpečnostnej kapacite, počte divákov a účastníkov podujatia 
v priestore štadióna, 

r. verejný komunikačný systém – elektronický systém ozvučenia, ktorý umožňuje okamžité 
oznamovanie hovorených správ do všetkých vonkajších a vnútorných priestorov štadióna, 

s. miestnosť pre delegované osoby – miestnosť pre delegáta zväzu a pozorovateľa 
rozhodcov, 

t. šatne rozhodcov – miestnosť pre rozhodcov stretnutia, 
u. miesto pre prenosové vozidlo – zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel 

televíznych spoločností, 
v. činovník stretnutia – osoba, podieľajúca sa na príprave, organizovaní a dozore nad 

priebehom futbalového stretnutia (napr. delegované osoby zväzu, bezpečnostná služba, 
usporiadateľská služba, realizačné tímy družstiev a pod.), 

w. certifikát štadióna – doklad vydaný KŠI, potvrdzujúci splnenie určitého stupňa 
infraštruktúrnych podmienok na prevádzkovanie štadióna s uvedením dosiahnutej kategórie 
štadióna, 

x. osvedčenie o bezpečnosti štadióna – predstavuje súhrn potvrdení zodpovedných osôb, 
štátnych a samosprávnych inštitúcií a orgánov a príslušných súkromných subjektov, ktoré 
svojim podpisom a príslušnou autorizovanou pečiatkou potvrdzujú, že štadión je bezpečný 
pre odohranie majstrovských súťažných a iných stretnutí v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov, 

y. pevná prekážka – ukotvená konštrukcia, zasahujúca do priestoru ihriska, pevne ukotvená 
o zem, alebo o pevnú konštrukciu (oplotenie, tribúna, stĺp ...atď.), 

z. domáci štadión – štadión vo vlastníctve futbalového klubu alebo vo vlastníctve mesta, 
prípadne mestskej časti, v ktorom má predmetný klub sídlo; alebo štadión vo vlastníctve 
iného subjektu, lokálne príslušného so sídlom klubu alebo názvom mesta zhodného                    
s názvom klubu. 

 

Tretia hlava – Infraštruktúra štadiónov 
Článok 3 – Kategorizácia štadiónov 
 
Podľa infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti sa štadióny delia do štyroch kategórií SFZ: 

a. štadión 1. kategórie SFZ  - štadión najnižšej kategórie spĺňa minimálne infraštruktúrne kritériá 
pre odohratie stretnutí republikových súťaží maximálne III. ligy, 

b. štadión 2. kategórie SFZ - štadión spĺňa infraštruktúrne kritériá pre odohratie stretnutí 
republikových súťaží maximálne II. ligy,  

c. štadión 3. kategórie SFZ - štadión spĺňa infraštruktúrne kritériá pre odohratie stretnutí 
všetkých republikových súťaží a stretnutí klubových súťaží UEFA, 

d. štadión 4. kategórie SFZ - štadión najvyššej kategórie spĺňa všetky infraštruktúrne kritériá 
pre odohratie stretnutí všetkých republikových súťaží a stretnutí klubových súťaží UEFA. 
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Podrobnejšia definícia a popis jednotlivých kategórii štadiónov je bližšie špecifikovaný v ďalších 
článkoch smernice. 
 
Článok 4 – Ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie pre I. a II. ligu 

 
1. Minimálne rozmery ihriska pre I. a II. ligu sú 113 x 74 m. Odporúčané rozmery sú 120 x 80 

m. Pri štadiónoch 4. kategórie SFZ je odporúčaná plocha ihriska 125 x 88 m. 
2. Rozmery hracej plochy sú pre I. a II. ligu 105 x 68 m. Presnosť rozmerov hracej plochy a 

rozmerov ihriska musí byť zdokladovaná geodetickým zameraním, na vytyčovacom výkrese 
ihriska, potvrdeným autorizovaným geodetom. 

3. Vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú: 
a. od postrannej čiary odporúčané 6,0 m, minimálne 3 m, 
b. od bránkovej čiary odporúčané 7,5 m, minimálne 4 m.  

4. Pre štadióny 4. kategórie sa odporúčané vzdialenosti od najbližšej pevnej prekážky 
(oplotenie) upravujú takto: 

a. od postrannej čiary 8,5 m, 
b. od bránkovej čiary 10 m. 

5. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom alebo 
hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), vybavená vhodným zavlažovacím, 
odvodňovacím, drenážnym a vsakovacím systémom. Trávnatá plocha za postrannými 
a bránkovými čiarami hracej plochy nemusí mať rovnakú povrchovú úpravu ako hracia 
plocha, pričom musí siahať až po okraj ihriska. Hracia plocha a trávnatá plocha musia byť 
vzájomne prepojené v rovnakej výške, bez akýchkoľvek prekážok alebo bariér, ktoré by 
predstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, rozhodcov a iné osoby, pohybujúce sa na týchto 
plochách, a to aj v prípade, ak má trávnatá plocha z časti, alebo po celej ploche, inú 
povrchovú úpravu ako hracia plocha. 

6. Priestor pre rozcvičenie náhradníkov, ktorým môže byť aj trávnatá plocha, musí byť 
dostatočne veľký a mal by mať rovnaký povrch ako hracia plocha. Môže byť umiestnený 
pozdĺž postrannej čiary alebo za reklamnými tabuľami za bránami. 

7. Podrobnejšia špecifikácia kvality prírodného a hybridného trávnika je uvedená v článkoch 23 
a 24. 

8. Každý štadión I. a II. ligy musí mať vhodný zavlažovací a drenážny odvodňovací systém, 
ktorý zabráni zaplaveniu a podmáčaniu hracej plochy počas dažďa a taktiež vysychaniu 
počas teplého suchého počasia. 

9. Pre štadióny I. ligy je od sezóny 2024/2025 stanovená hracia plocha iba s prírodným, alebo 
hybridným trávnikom. Hracia plocha štadiónov I. ligy musia byť vybavená vyhrievacím 
systémom, ktorý zabraňuje zamŕzaniu hracej plochy počas chladného počasia a 
zabezpečuje aj v tomto počasí dostatočnú kvalitu hracej plochy. Vyhrievací systém musí byť 
zapnutý a použitý pred začiatkom súťažného stretnutia v takom časovom predstihu, aby bola 
hracia plocha spôsobilá na odohranie súťažného stretnutia. 

10. Pre štadióny II. ligy je stanovená hracia plocha s prírodným, hybridným, alebo umelým 
trávnikom. Umelý trávnik musí mať platný Certifikát FIFA QUALITY PRO. 

11. Minimálne 21 m nad hracou plochou nesmie byť zavesený žiadny objekt alebo predmet. 
12. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode 

hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby 
nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovníkov stretnutia. Ich 
umiestnenie musí byť: 

a. od postrannej čiary minimálne 2 m, 
b. od bránkovej čiary minimálne 3 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky. 

 



 

 7 

13. Pri štadiónoch 4. kategórie SFZ sú odporúčané tieto vzdialenosti reklamných panelov: 
a. 4 m za postrannými čiarami, 
b. 5 m za bránkovými čiarami, s možnosťou natočenia smerom k rohovým zastávkam, 

s najmenšou vzdialenosťou 3 m. 
14. Ihrisko s hracou plochou musí byť oddelené od ostatných časti štadióna zábradlím alebo 

iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu. Dané 
oplotenie musí mať požadované množstvo bezpečnostných vstupných brán na hraciu 
plochu, ktoré musia byť navrhnuté tak, aby počas stretnutia zostali odomknuté. 

15. Na ihrisko musí byť zabezpečený minimálne jeden vedľajší samostatný vstup                            
pre usporiadateľov, prevádzkovateľov štadióna, bezpečnostné zložky a taktiež                         
pre akreditovaných zástupcov médií, ktorí budú rozmiestnení po obvode ihriska                           
za reklamnými panelmi.  

16. Pri štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ je potrebné, na pomocnej ploche ihriska za reklamnými 
panelmi, vymedziť priestor pre akreditovaných fotografov. 

 
Článok 5 – Ihrisko, hracia plocha a ich vybavenie pre III. ligu 

 
1. Minimálne rozmery ihriska sú 107 x 69 m, odporúčané rozmery sú 113 x 74 m.  
2. Minimálne rozmery hracej plochy sú 100 x 64 m, odporúčané rozmery sú 105 x 68 m (viď. 

geodetické zameranie na vytyčovacom výkrese ihriska). 
3. Odporúčané vzdialenosti hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia) sú: 

a. od postrannej čiary minimálne 2,5 m, odporúčané 3 m 
b. od bránkovej čiary minimálne 3,5 m, odporúčané 4 m. 

4. Reklamné panely a ostatné súvisiace konštrukčné prvky musia byť umiestnené po obvode 
hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Musia byť umiestnené tak, aby 
nepredstavovali nebezpečenstvo pre hráčov, trénerov a činovníkov stretnutia. Ich 
umiestnenie je situované: 

a. od postrannej čiary minimálne 2 m, 
b. od bránkovej čiary minimálne 2,5 m, ale minimálne 1 m za konštrukciou bránky. 

5. Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím alebo 
iným vhodným oplotením, ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu. 

6. Hracia plocha musí byť rovná, bez zjavných nerovností, pokrytá prírodným trávnikom alebo 
hybridným trávnikom (spevnený prírodný trávnik), prípadne umelým trávnikom. 

 
Článok 6 – Umelé osvetlenie (osvetlenie reflektormi) 

 
1. Všetky štadióny I. ligy musia byť vybavené umelým osvetlením hracej plochy. Štadióny II. 

a III. ligy môžu byť vybavené umelým osvetlením. 
2. Pri stretnutiach, ktoré sa hrajú pri umelom osvetlení, musia byť štadióny vybavené systémom 

osvetlenia reflektormi, ktorý je schopný udržať priemernú horizontálnu svietivosť, meranú 
podľa tabuľky č. 1, s prislúchajúcou kategóriou štadióna. 

3. Pri stretnutiach vysielaných televíziou musia byť štadióny vybavené systémom osvetlenia 
reflektormi, ktorý je schopný udržať minimálne nasledujúcu priemernú svietivosť, meranú 
podľa tabuľky č. 1. 
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Tabuľka č. 1 

Kategória štadióna Horizontálna svietivosť Vertikálna svietivosť 

1            350 Eh(luxov) 
 
2 

800 Eh (luxov) s jednotnými 
pomermi U1h > 0,4 a U2h > 
0,5 

350 Eh (luxov) v jednotlivých 
referenčných rovinách s jednotnými 
pomermi U1 > 0,35 a U2 > 0,45 

 
3 

1 200 Eh (luxov) s 
jednotnými pomermi U1h > 
0,4 a U2h > 0,6 

750 Eh (luxov) v jednotlivých 
referenčných rovinách s jednotnými 
pomermi U1 > 0,35 a U2 > 0,45 

 
4 

1 400 Eh (luxov) 
s jednotnými pomermi U1h > 
0,5 a U2h > 0,7 

1 000 Eh (luxov) v jednotlivých 
referenčných rovinách s jednotnými 
pomermi U1 > 0,35 a U2 > 0,5 

 
4. Na štadiónoch I. ligy je odporúčaný záložný zdroj, ktorý dokáže zabezpečiť najmenej 

nasledujúce hodnoty priemernej horizontálnej svietivosti, uvedené v tabuľke č. 2.                      
Pri stretnutí, ktorý je vysielaný v TV,  je tento nezávislý záložný zdroj napájania povinný. 

 
Tabuľka č. 2 

Kategória 
štadióna 

Pre stretnutia hrané pod umelým 
osvetlením 

Pre stretnutia vysielané televíziou 

1 Nepožaduje sa Nepožaduje sa 
2  

 
350 Eh (luxov) 

350 Eh (luxov) 
3 800 Eh (luxov) 
 
4 

900 Eh (luxov) nie viac než 15 minút 
po výpadku napájania. 

 
5. Na štadiónoch je možné odohrať súťažné stretnutie pod umelým osvetlením výlučne vtedy, 

ak predmetný klub predloží platný a vyhovujúci Protokol o skúške umelého osvetlenia, nie 
starší ako 4 roky. 

 
Článok 7 – Bránky a rezervné bránky 

 
1. Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka alebo podobného materiálu a musí mať 

kruhový, príp. elipsovitý tvar. Musí spĺňať medzinárodne schválené požiadavky pravidiel 
futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné. 

2. Vnútorná vzdialenosť medzi žrďami musí byť 7,32 m. 
3. Vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2,44 m. 
4. Žrde a brvno musia byť bielej farby. Priemer žrde a brvna musí byť 10 – 12 cm. 
5. Bránkové siete by mali byť zavesené tak, aby vo vnútri bránkovej siete a v jej bezprostrednej 

blízkosti neboli použité žiadne dodatočné konštrukčné prvky, resp. fyzické opory, s výnimkou 
tyčí, pomocou ktorých je sieť bránky pripevnená k zemi a stĺpikov bránkovej siete za sieťou 
a mimo nej. Predmetné tyče nesmú predstavovať nebezpečenstvo pre hráčov a ostatných 
činovníkov stretnutia. 

6. V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, 
že si to vzniknutá situácia vyžiada. 

 
Článok 8 – Lavičky náhradníkov, miesto pre náhradného rozhodcu 

 
1. Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami (sedačkami) náhradníkov, ktoré majú 

byť umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou,               
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vo vzdialenosti najmenej 4m od postrannej čiary, pre štadióny I. a II. ligy a 2,5 m pre štadióny 
III. ligy. 

2. Predpísaná vzdialenosť medzi lavičkami je min. 7 m pre štadióny I. a II. ligy a min. 5 m             
pre štadióny III. ligy a každá lavička je vzdialená od osi stredovej čiary min. 3,5 m pre štadióny 
I. a II. ligy a 2,5 m pre štadióny III. ligy. 

3. Lavičky by mali byť osadené na úrovni trávnika tak, aby nebránili vo výhľade divákom. 
4. Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická zóna, ktorá je označená bielou 

prerušovanou čiarou, je ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vzdialená 1 m po oboch 
bokoch lavičky. 

5. Pre štadióny III. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie a                 
pre štadióny II. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 16 miest na sedenie.                    
Pre štadióny I. ligy musí mať lavička náhradníkov minimálne 18 miest na sedenie so 
sedadlami s operadlom vysokým minimálne 30 cm. 

6. Na štadiónoch 4. kategórie určených pre stretnutia UEFA a FIFA sa odporúča lavička s 23 
miestami na sedenie. 

7. Štadióny I. a II. ligy musia byť vybavené 1 miestom so stolíkom pre náhradného rozhodcu, 
ktoré má byť umiestnené na úrovni stredovej čiary mimo hracej plochy, vo vzdialenosti 
minimálne 5 m od postrannej čiary (medzi lavičkami náhradníkov). 

8. Povolene extra sedenie pri lavičke náhradníkov musí byť v súlade s aktuálnym rozpisom 
súťaži. 

 
Článok 9 – Vlajky, informačná tabuľa 

 
1. Štadión I. ligy musí byť vybavený minimálne 5 stožiarmi, príp. iným zariadením, umožňujúcim 

zavesenie 5 vlajok, jasne viditeľných z ihriska a hlavnej tribúny. Štadión pre II. a III. ligu musí 
byť vybavený minimálne 3 stožiarmi alebo iným zariadením, umožňujúcim zavesenie                   
3 vlajok, ktoré sú jasne viditeľné z ihriska a z hlavnej tribúny. 

2. Každý štadión I., II. a III. ligy musí mať na mieste viditeľnom zo všetkých sektorov pre divákov 
umiestnenú pevnú informačnú digitálnu tabuľu ukazovateľa skóre (svetelná tabuľa) 
a merania času. 

 
Článok 10 – Šatne hráčov a iné priestory pre družstvá 

 
1. Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá. 
2. Špecifikácia plôch jednotlivých častí šatne a priestorov pre hráčov, trénerov a masérov je 

uvedená v tabuľkách č. 3, č. 4 a č. 5. 
3. Šatňa hráčov pre I. a II. ligu musí mať min. 25 skriniek (boxov) pre prezliekanie hráčov a pre 

III. ligu min. 20 skriniek (boxov). Súčasťou šatne musí byť tabuľa na taktickú prípravu 
a masérsky stôl.  

4. Súčasťou šatne je minimálne päť spŕch a tri WC, ktorých počet pre jednotlivé súťaže a 
kategórie štadiónov je uvedený v tabuľkách č. 3, č. 4 a č. 5. 

5. Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre maséra, ktorá je vybavená 
samostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. a III. ligy môže byť miestnosť pre maséra 
hostí súčasťou šatne. 

6. Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre trénera, ktorá je vybavená 
samostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. a III. ligy môže byť miestnosť pre trénera 
hostí súčasťou šatne. 

7. Šatňa domácich môže mať ďalšie vybavenie, ako napr. relax centrum, fitness, príp. dennú 
odpočinkovú miestnosť. Tieto priestory musia byť, v prípade zabezpečenia rovnakých 
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podmienok pre obe družstvá (napr. finále pohárovej súťaže), oddeliteľné (uzamykateľné)       
od samotnej šatne. 

 
 

Tabuľka č. 3 

ŠATNE HRÁČOV ŠTADIÓN I. ligy 

KATEGÓRIA ŠTADIÓNA  1. 2. 3. 4. 
Šatňa družstva (m2) - - 45 65 
Sprchy, WC (m2) 
Sprchy / WC / pisoár (ks) 
Umývadlo / výlevka (ks) 

- - 20 30 
- - 7/3/3 10/3/5 
- - 2/1 5/2 

Priestor maséra (m2) - - 15 30 
Priestor trénera (m2) - - 20 25 
Priestor na rozcvičenie (m2) - - 35 50 

 
Tabuľka č. 4 

ŠATNE HRÁČOV ŠTADIÓN II. ligy 

KATEGÓRIA ŠTADIÓNA  1. 2. 3. 4. 
Šatňa družstva (m2) - 35 45 - 
Sprchy, WC (m2) 
Sprchy / WC / pisoár (ks) 
Umývadlo / výlevka (ks) 

- 15 20 - 
- 5/3/3 7/3/3 - 
- 2/1 2/1 - 

Priestor maséra (m2) - 15 15 - 
Priestor trénera (m2) - 15 20 - 
Priestor na rozcvičenie (m2) - - 35 - 

 
Tabuľka č. 5 

ŠATNE HRÁČOV ŠTADIÓN III. ligy 

KATEGÓRIA ŠTADIÓNA  1. 2. 3. 4. 
Šatňa družstva (m2) 25 35 - - 
Sprchy, WC (m2) 
Sprchy / WC / pisoár (ks) 
Umývadlo / výlevka (ks) 

12 15 - - 
5/3/1 5/3/3 - - 
1/1 2/1 - - 

Priestor maséra (m2) - 15 - - 
Priestor trénera (m2) - 15 - - 
Priestor na rozcvičenie (m2) - - - - 

 
8. Jednotlivé priestory musia byť navrhnuté tak, aby na seba nadväzovali a zabezpečovali 

nekonfliktnú prevádzku počas stretnutí a tréningov. 
9. Povinnou súčasťou komplexu šatní pre kategóriu štadióna 3 a 4 je aj priestor na rozcvičenie. 
10. Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov 

zo šatní na hraciu plochu. 
11. Chránený prístup je možné zabezpečiť vysúvacím tunelom, prípadne iným primeraným 

spôsobom. 
 

 
Článok 11 – Šatne a miestnosti pre delegované osoby 

 
1. Šatňa rozhodcov musí mať veľkosť a vybavenie podľa príslušnej kategórie štadiónu podľa 

tabuľky č. 6. 
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2. Pre štadión I. ligy musí mať šatňa rozhodcov min. 6 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl 
so 6 stoličkami. V  šatni štadióna II. ligy musia byť min. 4 skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl 
so 4 stoličkami. V  šatni štadióna III. ligy musia byť min. 3 skrinky (boxy) na prezliekanie a stôl 
s 3 stoličkami. 

3. Súčasťou šatne je minimálne jedna sprcha s WC a samostatným umývadlom. 
4. Šatňa musí byť umiestnená v blízkosti šatne hráčov a miestnosti delegáta zväzu. 
5. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená počítačom s pripojením na internet a tlačiarňou. 
6. V prípade nutnosti zabezpečenia dvoch šatní rozhodcov je možné ako druhú šatňu použiť aj 

miestnosť delegáta zväzu, alebo miestnosť trénera, pokiaľ tieto miestnosti majú vo vnútri 
samostatnú sprchu, WC a umývadlo. Delegáta zväzu alebo trénera je v tomto prípade možné 
premiestniť do inej zodpovedajúcej miestnosti. 

 
Tabuľka č. 6 

PRIESTORY PRE DELEGOVANÉ OSOBY 

 ŠTADIÓN I. ligy 
 ŠTADIÓN II. ligy  

ŠTADIÓN III. ligy  

KATEGÓRIA ŠTADIÓNA 1. 2. 3. 4. 
Šatňa rozhodcov (m2) 10 12 20 25 
Sprchy, WC, predsieň (m2)  
Sprcha / WC / umývadlo (ks) 

3,5 4 5 7 
1/1/1 1/1/1 2/1/1 2/1/2 

Miestnosť pre delegátov stretnutia (m2) 7 9 11 15 
Sprchy, WC, predsieň (m2) 
Sprcha / WC / umývadlo (ks) 

- - 5 5 
- - 1/1/1 1/1/1 

 
7. Miestnosť pre delegátov stretnutia musí byť samostatná a musí byť umiestnená v priamej 

nadväznosti na miestnosť rozhodcov v blízkosti šatne hráčov. Výmery a vybavenie 
miestnosti pre delegátov stretnutia sú uvedené v tabuľke č. 6. 

8. V miestnosti pre delegátov stretnutia musí byť prístup ku komunikačným zariadeniam 
(televízor, PC s čítačkou pamäťových kariet a USB vstupom, internet, tlačiareň, kopírka), stôl 
a stoličky. 

9. Pre delegované osoby musia byť na hlavnej tribúne vyčlenené 4 sedadlá pre I. ligu, 4 sedadlá 
pre II. ligu a 2 sedadlá pre III. ligu. Sedadlá musia byť kryté a umiestnené čo najbližšie 
k stredovej čiare. 

 
Článok 12 – Miestnosť dopingovej kontroly 

 
1. Miestnosť dopingovej kontroly pozostáva z 3 nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, 

toaleta. 
2. Táto miestnosť by mala byť v blízkosti šatní hráčov a nesmie byť prístupná verejnosti 

a médiám. 
3. Minimálna celková výmera dopingovej miestnosti je 20 m2.  
4. Miestnosť čakárne musí mať výmeru min. 10 m2, optimálne 12 m2. Musí byť vybavená 

stoličkami (kreslami) pre 8 osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou s nealkoholickými 
nápojmi v sklenených obaloch. 

5. Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so 4 
stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť, prehradená na dva samostatné 
priestory.  

6. Minimálna plocha vyšetrovne je 7 m2, optimálne 9 m2. 
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7. S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta o minimálnej ploche 3 m2. Súčasťou toalety 
musí byť WC a umývadlo. Súčasťou vybavenia toalety na štadiónoch 4. kategórie musí byť 
aj sprcha. V ostatných kategóriách štadióna je sprcha iba odporúčaná. 

8. Pre štadióny II. a III. ligy môže byť miestnosť vyšetrovne dopingovej kontroly aj súčasťou 
miestnosti prvej pomoci pre hráčov, pokiaľ má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou 
(WC s umývadlom). V takom prípade je potrebné miestnosť čakárne zriadiť v inej miestnosti 
v blízkosti vyšetrovne. 

 
Článok 13 – Priestory na parkovanie 

 
1. Štadióny I. a II. ligy musia mať chránené parkovacie priestory pre minimálne 2 autobusy a 10 

automobilov družstiev a činovníkov stretnutia. Musia sa nachádzať v blízkosti šatní družstiev 
a priestorov pre funkcionárov stretnutia. Pre štadióny III. ligy musia byť chránené parkovacie 
priestory pre minimálne 1 autobus a 6 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia. 

2. Parkovací priestor pre divákov hostí je povinné vymedziť samostatne na chránenej ploche. 
3. Na stráženej a bezpečnej ploche je potrebné zabezpečiť počet VIP parkovacích miest 

zodpovedajúcich kategórii štadióna podľa tabuľky č. 7. 
 
Tabuľka č. 7 

PRIESTORY PRE PARKOVANIE 

 ŠTADIÓN I. ligy 
 ŠTADIÓN II. ligy  

ŠTADIÓN III. ligy  

KATEGÓRIA ŠTADIÓNA 1. 2. 3. 4. 

Minimálny počet parkovacích VIP miest 15 30 100 150 

Minimálna parkovacia plocha pre TV prenosové 
a sprievodné vozidlá a VAR (m2) 100 200 400 1000 

 
4. Štadión musí mať zabezpečené aj parkovacie miesta pre médiá. Samostatne musí byť 

vymedzený priestor pre prenosové a sprievodné vozy TV a VAR. Výmery pre jednotlivé 
kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 7. 

5. Štadión musí mať vyhradené parkovacia miesta pre vozidlá záchrannej služby a požiarnej 
ochrany. 

 
Článok 14 – Priestory pre divákov 

 
1. Na štadiónoch I., II. a III. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún a lavičiek.  
2. Terasy a plošiny sú povolené výlučne za predpokladu, že sedadlá, stoly a ostatný inventár    

s príslušenstvom, sú na týchto terasách a plošinách pripevnené (ukotvené) k pevnému 
podkladu. 

3. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 25 % z celkovej 
kapacity miest štadióna na sedenie, pričom maximálny počet miest na státie je pre 500 
divákov. Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k pevnému podkladu 
(kovová, prípadne betónová konštrukcia), vzájomne oddelené, tvarované, očíslované a 
vyrobené z nehorľavého materiálu, musia mať opierku vysokú minimálne 30 cm a musia 
spĺňať požiadavky na odolnosť, bezpečnosť a trvanlivosť podľa osobitného technického 
predpisu.2  

 
2 STN EN 12727: 2002 alebo iná jazyková verzia tejto normy. 
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4. Optimálna výška stupňa v hľadisku je 40 cm a šírka 80 cm. Pri nižších šírkach stupňa, 
u starších štadiónov, je potrebné na tieto stupne namontovať certifikované sklopné sedačky 
z dôvodu dostatočnej prechodnej šírky jednotlivých radov. 

5. Hľadisko štadióna I. a II. ligy musí byť rozdelené na minimálne 3 samostatné sektory (sektor 
domácich, sektor hostí, sektor pre zástupcov médií a VIP).  

6. Každý sektor na štadiónoch I. a II. ligy musí mať zabezpečený samostatný vstup.  
7. Minimálne požadované kapacity miest na sedenie štadiónov I., II. a III. ligy pre jednotlivé 

kategórie sú uvedené v tabuľke č. 8. 
 

Tabuľka č. 8 

PRIESTORY PRE DIVÁKOV 
MIESTA NA SEDENIE 

 ŠTADIÓN I. ligy 

 ŠTADIÓN II. ligy  

ŠTADIÓN III. ligy  
KATEGÓRIA ŠTADIÓNA (pre súťaže riadené 
ÚLK a SFZ) 1. 2. 3. 4. 

Minimálna kapacita štadióna 300 1000 3500 8000 
Min. kapacita štadióna, vyhradená pre hostí 15 50 175 400 

Minimálny počet VIP sedadiel 30 50 175 400 
z toho min. počet VIP sedadiel, 
vyhradených pre hostí 5 15 30 75 

 
8. Pre divákov hostí musí byť vyhradených minimálne 5 % z celkovej kapacity štadióna. Sektor 

hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške minimálne 2,1 
m. Od hracej plochy musí byť sektor hostí oddelený pevným zábradlím minimálnej výšky 1,1 
m. Do výšky 2,1 m musí byť, alebo po celej výške tribúny k streche, môže byť, doplnený 
inými bezpečnostnými prvkami (odporúča sa napr. ochranná sieť, bezpečnostné sklo a pod.) 
tak, aby tieto nebránili fanúšikom hostí vo výhľade na hraciu plochu. 

9. Každý sektor na štadiónoch I., II. a III. ligy musí mať predpísané množstvo čistých 
hygienických sanitárnych zariadení so splachovačmi, umývateľnými stenami a umývateľnou 
podlahou. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo. Minimálne 
požiadavky na počet sociálnych zariadení sú (rátané podľa pomeru muži/ženy 80:20): 

a. 1 WC so sedadlom na 250 mužov, 
b. 1 pisoár na 125 mužov, 
c. 1  WC so sedadlom na 125 žien. 

V prípade použitia mobilných hygienických sanitárnych zariadení (napr. TOI ...atď.), nesmie 
počet mobilných hygienických sanitárnych zariadení presiahnuť 20 % z celkového 
požadovaného počtu sanitárnych zariadení. 

10. Každý štadión s kapacitou do 1000 divákov musí mať minimálne jeden pevný bufet                       
s občerstvením v sektore domácich a ďalší bufet v sektore hostí, ktorý môže byť aj mobilný. 
Pri štadióne s kapacitou nad 1000 divákov musí byť v každom sektore pre divákov minimálne 
jeden pevný bufet s občerstvením. Ak je pevný bufet umiestnený na hranici dvoch sektorov 
a má samostatné výdajné miesto pre každý sektor, je možné jedným bufetom s občerstvením 
obslúžiť obidva sektory. Pri štadiónoch II. a III. ligy je aktuálne možné použiť v sektore hostí 
aj mobilný bufet. 

11. Na podmienečné odohranie súťažných stretnutí účastníka I. ligy na domácom štadióne musia 
byť na štadióne splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre kategóriu štadióna 3, vrátane 
osvetlenia štadióna a vykurovania hracej plochy štadióna, okrem stanovenej kapacity 
štadióna. Aktuálny počet sedačiek na štadióne musí byť v minimálnom počte 2 000 ks, pričom 
nutnou podmienkou na podmienečné odohranie súťažných stretnutí je schválený časový 
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harmonogram prác, zo strany SFZ, pre doplnenie kapacity štadióna na počet sedačiek               
v počte 3 500 ks. 

12. Na podmienečné odohranie súťažných stretnutí účastníka II. ligy na domácom štadióne 
musia byť na štadióne splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre kategóriu štadióna 2, okrem 
stanovenej kapacity štadióna. Bez splnenia tejto podmienky môže nový účastník odohrať 
maximálne 1 súťažný ročník. 

13. Na podmienečné odohranie súťažných stretnutí účastníka III. ligy na domácom štadióne 
musia byť na štadióne splnené všetky infraštruktúrne kritériá pre kategóriu štadióna 1, okrem 
priestorov pre média a novinárov, pevne oddeleného sektoru hosti, sektoru VIP, velína, 
miestnosti dopingovej kontroly a miestnosti prvej pomoci pre divákov. 

14. Pre štadióny kategórie 2 UEFA je požadovaná minimálna kapacita 1 500 miest na sedenie. 
15. Pre štadióny kategórie 3 UEFA je požadovaná minimálna kapacita 4 500 miest na sedenie. 

 
Článok 15 – Priestory pre imobilných a telesne postihnutých divákov 

 
1. Štadión musí mať vyhradený bezbariérový prístup a sedadlá (miesta) pre imobilných a 

telesne postihnutých divákov a ich sprevádzajúce osoby. Tieto priestory musia byť označené 
medzinárodnými piktogramami. Počet miest vyhradených týmto osobám bližšie ustanovuje 
osobitný predpis.3  

2. Pre jeden invalidný vozík musí byť v hľadisku vyhradený min priestor 1,0 m x 1,2 m, 
odporúčaný priestor je 1,0 m x 1,5 m. Súčasťou každého takéhoto priestoru musí byť aj 
sedačka pre sprievodnú osobu v jeho blízkosti. 

3. Imobilné a inak telesne postihnuté osoby, musia mať vyhradené pevné sanitárne hygienické 
zariadenia, ktoré sa nachádza v blízkosti ich sektoru. Na štadiónoch II. a III. ligy je možné 
použiť aj mobilné zariadenia, určené pre imobilné a inak telesne postihnuté osoby.  

4. Na počet 15 miest pre imobilných a inak telesne postihnutých osôb musí byť zriadené 1 WC, 
upravené pre tieto osoby. 

5. Bezbariérové WC musí mať predpísané vybavenie, ktoré bližšie ustanovuje osobitný predpis. 
Minimálny vnútorný priestor je 1,4 m x 1,8 m pri rekonštrukcii a 1,6 m x 1,8 m v novostavbe. 
Vstupné dvere, min. šírky 900 mm, ktoré sa otvárajú smerom von. 

6. Minimálna šírka chodby, alebo uličky, vedúca k vymedzenému priestoru pre imobilných 
a telesne postihnutých, je 1,5 m. 

7. V blízkosti sektoru pre imobilných je taktiež potrebné zabezpečiť možnosť ich občerstvenia. 
8. Na vymedzených parkoviskách pre divákov je potrebné zabezpečiť aj požadovaný počet 

parkovacích miest pre imobilných a telesne postihnutých divákov. Minimálna šírka takéhoto 
parkovacieho stojiska je 3,5 m. 

 
Článok 16 – Priestory pre VIP 

 
1. VIP sedadlá musia byť kryté a umiestnené na hlavnej tribúne, čo najbližšie k stredovej čiare. 

Na štadiónoch I. ligy musí byť vchod a východ VIP sektoru zabezpečený samostatným 
elektronickým turniketom, ktorý oddeľuje VIP sektor od ostatných verejných priestorov 
a sektorov. 

2. VIP priestor musí byť vybavený dostatočným množstvom WC pre mužov a ženy, v zmysle 
ustanovení článku 14. 

 
3 Podľa ust. § 64 ods. 4 vyhlášky ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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3. Minimálne kapacity VIP sedadiel, ako aj minimálne kapacity VIP sedadiel vyhradených           
pre fanúšikov hosťujúceho družstva, sú pre jednotlivé kategórie štadiónov uvedené  
v tabuľke č. 8. 

4. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať aj oddelený a uzavretý priestor na pohostenie s plochou 
min. 400 m2, ktorý sa musí sa nachádzať čo najbližšie k VIP sedadlám na tribúne. 

5. V kategóriách štadiónov 1, 2 a 3 je priestor na pohostenie odporúčaný. 
 
Článok 17 – Priestory pre zástupcov médií 

 
1. Štadión musí mať určený priestor (napr. miestnosť, recepciu), alebo miesto, kde bude 

prebiehať akreditácia všetkých skupín médií (napr. píšuci novinári, fotografi, televízni a 
rozhlasoví komentátori, osoby obsluhujúce televíznu techniku). 

2. Na štadióne musí byť vyhradená minimálne jedna pracovná miestnosť pre zástupcov médií, 
vybavená pracovnými pultami (stolíkmi) s internetovým pripojením. Súčasťou tejto miestnosti 
musí byť priestor na jednoduché občerstvenie a sociálne zariadenie (WC) pre pracovníkov 
médií. 

3. Vstupy do sektorov médií by mali byť samostatné, oddelené od vstupov pre divákov a VIP 
vstupu. 

4. Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí 
poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom určeným 
pre zástupcov médií. 

5. Sedadlá s pracovným pultom musia mať možnosť pripojenia elektrickej energie a internetu. 
Pracovné pulty musia byť dostatočne veľké pre umiestnenie prenosného počítača 
a poznámkového bloku. 

6. Minimálna kapacita pracovných miest pre zástupcov médií a minimálne počty sedadiel            
na tribúne pre štadióny I., II. a III. ligy sú uvedené v tabuľke č. 9. 

7. Na štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ musí byť vyčlenený samostatný priestor pre fotografov. 
Priestor pre fotografov musí byť situovaný tak, aby bol z neho ľahký prístup na hraciu plochu. 
Minimálne počty miest fotografov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke       
č. 9. Na štadióne 1. a 2. kategórie je domáci klub, v prípade akreditácie fotografa, povinný 
dodatočne vytvoriť priestor pre prácu fotografa.  

 
Tabuľka č. 9 

PRIESTORY PRE ZÁSTUPCOV MÉDIÍ 
 ŠTADIÓN I. ligy 

 ŠTADIÓN II. ligy  

 ŠTADIÓN III. ligy  

KATEGÓRIA ŠTADIÓNA  1. 2. 3. 4. 

Minimálna kapacita pracovných miest 
pre médiá (počet/ m2) 5/15 m2 15/40 m2 30/60 m2 50/100 m2 

Minimálny počet miest fotografov  - - 15 20 

Minimálny počet sedadiel v hľadisku 
s pultmi na písanie  3 8 20 40 

Celkový minimálny počet sedadiel 
v hľadisku pre médiá 6 15 40 80 

Minimálna plocha (m2) plošiny pre 
hlavnú kameru / počet kamier 4/1 6/2 8/2 12/3 

Minimálna plocha miestnosti pre 
tlačové konferencie (m2) - 40 60 100 
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Min. kapacita miest zástupcov médií 
v miestnosti pre tlačové konferencie - 20 30 50 

Minimálny počet boxov pre TV a 
rozhlasových komentátorov 
(1 box = 3 miesta) 

1 3 5 15 

Minimálny počet TV štúdií 0 1 2 2 
 

8. Na štadiónoch 1., 2., a 3. kategórie SFZ sa musí nachádzať aj miestnosť pre tlačové 
konferencie – konferenčná miestnosť, ktorá môže byť súčasťou pracovnej miestnosti               
pre médiá. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať samostatnú konferenčnú miestnosť, vybavenú 
stolom so stoličkami na vyvýšenom pódiu a vyvýšenú plošiny pre kamery. Miestnosť musí 
byť ozvučená a osvetlená pre účely televízneho vysielania. Minimálna kapacita miest 
zástupcov médií v konferenčnej miestnosti pre jednotlivé kategórie štadiónov je uvedená 
v tabuľke č. 9. 

9. Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená 
centrálne, presne nad stredovou čiarou a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje 
optimálnu kvalitu snímania. Pre štadióny 3. a 4. kategórie sa odporúča umiestniť hlavnú 
kameru vo výške, ktorá vytvára uhol 15-20° medzi horizontálnou rovinou hracej plochy 
a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej kamery k stredovému bodu hracej plochy. 
Minimálne rozmery plošiny pre umiestnenie hlavnej kamery sú v tabuľke č. 9. 

10. Okrem hlavnej kamery je na štadióne potrebné vymedziť miesta pre kamery za bránkami 
a tzv. „ofsajdové“ kamery, ktoré sú umiestnené nad priestormi pokutového územia. 

11. Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté, umiestnené v strede 
hlavnej tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným 
priestorom pre prácu médií. Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom 
s min. 3 (tromi) sedačkami a pripojením k internetu a elektrickej energii. Minimálne počty 
boxov pre jednotlivé kategórie štadiónov sú uvedené v tabuľke č. 9. 

12. Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na štadióne, alebo čo najbližšie 
k štadiónu, najlepšie na rovnakej strane ako plošina pre hlavnú kameru. Táto plocha musí 
mať rovný a pevný podklad s prívodom elektrickej energie. Minimálne plošné výmery tejto 
plochy  pre jednotlivé kategórie sú uvedené v tabuľke č. 7. 

13. Štadión 2. kategórie SFZ musí mať aspoň jednu miestnosť s rozmermi 5x5x2,5 m, ktorá sa 
dá využiť ako televízne štúdio. 

14. Štadión 3. kategórie SFZ musí mať aspoň dve miestnosti s rozmermi 5x5x2,5 m, ktoré sa 
dajú využiť ako televízne štúdiá. 

15. Štadión 4. kategórie SFZ musí mať aspoň dve miestnosti s rozmermi 5x5x2,5 m, ktoré sa 
dajú využiť ako televízne štúdiá, z ktorých aspoň jedno televízne štúdio má nerušený výhľad 
na hraciu plochu. 

16. Štadióny 3. kategórie SFZ musia mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov 
určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená MIX-zóna pre poskytovanie rozhovorov              
po skončení stretnutia. 

17. Štadióny 4. kategórie SFZ musia mať vytvorenú krytú MIX-zónu pre poskytovanie rozhovorov 
po skončení stretnutia pre min. 50 zástupcov médií – novinárov.  

18. Štadióny 2. a 3. kategórie SFZ musia mať priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, 
v ktorom sa môžu vykonávať  televízne a rozhlasové rozhovory s hráčmi (flash rozhovory). 

19. MIX-zóna, konferenčná miestnosť a miesto pre rýchly rozhovor (flash – zóna) sú jediné 
miesta na štadióne, kde môže dochádzať k stretnutiam zástupcov médií s hráčmi a ostatnými 
funkcionármi klubov. 
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Článok 18 – Miestnosť prvej pomoci pre hráčov, činovníkov stretnutia a divákov 

 
1. Vo vnútorných priestoroch štadióna musí byť umiestnená miestnosť prvej pomoci pre hráčov 

a  činovníkov stretnutia. 
2. Na štadiónoch I. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej 

pomoci pre divákov (min. 15 m2) a vo všetkých sektoroch hľadiska štadióna musia byť 
zriadené miesta pre poskytnutie prvej pomoci divákom. 

3. Na štadiónoch II. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej 
pomoci pre divákov (min. 9 m2), alebo namiesto miestnosti musí byť počas stretnutia 
dostupná mobilná ambulancia „Rýchlej lekárskej pomoci“. Miestnosť pre poskytnutie prvej 
pomoci pre divákov musí byť riadne a viditeľne označená vhodným piktogramom a vybavená 
základným zdravotníckym vybavením v zmysle osobitného predpisu.4 Zároveň musia byť 
tieto miestnosti prvej pomoci, prípadne stanovište mobilnej ambulancie, vyznačené                  
na príslušnej schéme štadióna. 

4. Minimálna plocha miestnosti prvej pomoci pre hráčov a  činovníkov stretnutia je 20 m2              
pre štadióny I. ligy a 12 m2 pre štadióny II. ligy. 

5. Na štadiónoch III. ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej 
pomoci pre divákov (min. 9 m2) – detto ako v II. lige - viď. bod č. 4 tohto článku, alebo 
namiesto miestnosti musí byť počas stretnutia prítomný lekár, ktorý bude zabezpečovať aj 
verejnú zdravotnú starostlivosť (t. j. prvú pomoc pre divákov). 

6. Miestnosť prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a základným 
zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy.5 

7. Na štadióne musí byť umiestnený defibrilátor „AED“. Miesto jeho umiestnenia musí byť 
zaznamenané v orientačnom pláne štadióna, umiestnenom pri vstupe na štadión. 

 

Štvrtá hlava – Bezpečnosť štadiónov 
Článok 19 – Vstupy a ďalšie bezpečnostné prvky štadióna 

 
1. Každý štadión I. ligy musí mať oddelené vstupy pre: 

a. hráčov, delegované osoby a činovníkov stretnutia, 
b. VIP divákov a zástupcov médií, 
c. divákov domácich, 
d. divákov hostí. 

2. Každý štadión II. ligy musí mať oddelené vstupy pre: 
a. hráčov, delegované osoby a činovníkov stretnutia 
b. VIP divákov, divákov domácich a zástupcov médií, 
c. divákov hostí. 

3. Každý štadión III. ligy musí mať oddelené vstupy pre: 
a. hráčov, delegované osoby a činovníkov stretnutia 
b. divákov a zástupcov médií. 

4. Každý vstup na štadión I. ligy musí byť zabezpečený cez elektronický turniketový systém 
podľa článku 22. Na štadiónoch II. ligy sa vstup cez elektronický turniketový systém odporúča 
a na štadiónoch III. ligy sa elektronický turniketový systém nepožaduje. 

5. Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí, 
ostenia priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy, musia byť označené bezpečnostným 
žltým značením. 

 
4 Smernica o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí z 2. decembra 2016. 
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6. Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých 
sektorov, musia byť umiestnené schémy areálu štadióna, s vyznačením zákazu vnášania 
nepovolených predmetov do areálu štadióna ako aj návštevný poriadok štadióna. 

7. Prístupy na štadión, vstupné brány, turnikety, vchody a východy musia byť označené 
medzinárodnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Prístupová cesta 
(smer) k miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov musí byť tiež označená dostatočne 
viditeľným a farebne zvýrazneným piktogramom. 

8. Z každého sektora v hľadisku musí byť zabezpečený a viditeľne označený samostatný 
únikový východ pre prípad evakuácie štadióna. 

9. Všetky únikové brány (ak sú súčasťou oplotenia ihriska) vedúce z priestorov pre divákov          
na ihrisko musia byť navrhnuté tak, aby boli počas celého stretnutia pod kontrolou 
usporiadateľskej služby a v prípade potreby umožnili evakuáciu divákov. Všetky tieto brány 
sa musia otvárať smerom von, v smere úniku evakuačných trás. 

10. Pri stretnutiach hraných pri umelom osvetlení musí byť štadión vybavený systémom 
núdzového osvetlenia, schváleného príslušným orgánom pre použitie v prípade výpadku 
elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných, vnútorných, riadiacich a kontrolných 
častiach štadióna, vrátane vstupov, východov, vnútorných priestorov a evakuačných ciest. 

11. Každý štadión musí mať verejný komunikačný systém, ktorý zahŕňa všetky vnútorné a 
vonkajšie priestory štadióna a ktorý musí byť nezávislý od hlavného prívodu elektrickej 
energie a vyvedený aj do riadiacej a kontrolnej miestnosti štadióna (velín). 

12. Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule zakazujúce vhadzovanie 
akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu. 

13. Štadión musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s osobitným 
predpisom5, potvrdený v dokumente „Osvedčenie o bezpečnosti štadióna“ príslušným 
Hasičským a záchranným zborom, alebo odborne spôsobilou organizáciou. 

 
Článok 20 – Velín (kontrolná a riadiaca miestnosť) 

 
1. Velín je miestnosť, alebo súbor kontrolných a riadiacich miestností, určených pre osoby 

zodpovedné za celkovú organizáciu a bezpečnosť na štadióne (napr. hlavný usporiadateľ, 
bezpečnostný manažér, veliteľ bezpečnostného opatrenia za Policajný zbor, koordinátor 
zdravotníckej pomoci, koordinátor požiarnej ochrany, zástupca SBS, iné určené osoby). 

2. Velín je miestnosť (príp. súbor miestnosti) s najlepším celkovým výhľadom na vnútorné 
priestory štadióna (ihrisko, hľadisko), preto sa z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti, ochrany 
a služieb na štadióne odporúča umiestniť ho v hornej časti tribúny. 

3. Velín je vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami, umožňujúcimi komunikáciu 
medzi osobami zodpovednými za bezpečnosť a zaistenie štadióna. 

4. Na štadióne 1. kategórie sa velín nepožaduje. 
5. Na štadióne  2. kategórie musí byť zriadený velín. Vo velíne by mal byť dostatočný priestor 

pre prácu najmenej 5 osôb. Odporúčaná výmera velína je minimálne 10 m2. 
6. Velín pre štadióny 3. a 4. kategórie predstavuje súbor miestnosti, ktoré musia byť vybavené 

farebnými monitormi, pripojenými na uzavretý televízny okruh, ako aj ďalšími monitormi, 
zobrazujúcimi údaje z turniketového systému v reálnom čase. Uzavretý televízny okruh je 
okruh, využívajúci skryté farebné kamery s funkciami panorámy, otáčania a približovania, 
ktoré pokrývajú všetky príjazdy a príchody na štadión a všetky verejné priestory v rámci 
štadióna. Uzavretý televízny okruh slúži na pokrytie vnútorných priestorov štadióna, ktoré nie 

 
5 Vyhláška ministerstva vnútra č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 



 

 19 

sú priamo viditeľné z velína. Kamery musia byť schopné zaznamenávať pohyblivé obrazové 
sekvencie, ako aj statické fotografie. Velín musí mať priamy východ do hľadiska. 

7. Velín slúži aj pre umiestnenie obsluhy: 
a. osvetlenia, 
b. časomiery, 
c. svetelnej tabule, 
d. kamerového systému, 
e. turniketového systému, 
f. elektronického požiarneho systému, 
g. verejného komunikačného systému, 
h. monitoringu zdroja elektrickej energie, 
i. rozhlasu a hlásateľa. 

 
Článok 21 – Kamerový systém 

 
1. Na každom štadióne I. ligy musí byť trvale nainštalovaný kamerový systém, ktorý slúži                 

na neustále monitorovanie jednotlivých sektorov pre divákov, prístupov a vchodov                       
na štadión, ako aj všetkých verejných priestorov vo vnútri štadióna, v zmysle osobitného 
predpisu.6 

2. Na štadiónoch II. a III. ligy nie je povinný trvale nainštalovaný kamerový systém. Inštalácia 
a použitie kamerového systému počas rizikových majstrovských súťažných stretnutí sa riadi 
v zmysle osobitného predpisu.7 

 

Článok 22 – Turniketový systém 

 
1. Na každom štadióne I. ligy musí byť pri vstupoch a vchodoch inštalovaný predpísaný počet 

turniketov. Turnikety musia byť rozmiestnené po celom obvode štadióna tak, aby bol zaistený 
hladký a plynulý vstup a odchod divákov zo štadióna. Odporúčaná priepustnosť turniketu je 
minimálne 660 osôb za hodinu. Na každom štadióne musia byť minimálne tri turnikety. Počet 
a umiestnenie turniketov je závislé od celkovej kapacity štadióna. Na každých 660 divákov 
kapacity štadióna musí byť nainštalovaný minimálne jeden turniket. 

2. Turnikety musia byť pevne zabudované, v prípade nutnosti je možné použiť aj mobilné 
turnikety. Podiel použitých mobilných turniketov nesmie byť vyšší ako 30 % z celkového 
počtu požadovaných turniketov, pričom maximálny počet mobilných turniketov nesmie byť 
vyšší ako 3 ks. 

3. Povinná optická infraštruktúra môže byť zdieľaná s infraštruktúrou kamerového systému, 
komunikácia všetkých turniketov musí byť zabezpečená pomocou TCP/IP protokolu. 

4. Všetky turnikety musia mať schopnosť čítať (resp. rozpoznávať) všetky typy 2D kódov (EAN 
a QR kód). 

5. Turnikety by mali byť celotelové, v sektore hostí povinný a obojsmerné (monitorované 
prechody do/zo štadiónu). 

6. Turniketový systém štadióna je riadený a obsluhovaný z velína. 
 
 
 

 
6 Zákon NRSR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, vyhláška ministerstva vnútra č. 274/2014 Z. 
z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. 
7 Zákon NRSR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, vyhláška ministerstva vnútra č. 274/2014 Z. 
z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. 
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Piata hlava – Kvalita a profil hracej plochy 
Článok 23 – Kvalita hracej plochy 

 
Kvalita futbalových trávnikov je základom pre vytvorenie vhodných podmienok na tréning 
a súťažné stretnutia, ktorú je klub povinný zabezpečiť vhodnými technickými zariadeniami. 

1. Na štadiónoch 1. kategórie SFZ musí byť zabezpečený funkčný, vhodný zavlažovací 
a odvodňovací systém hracej plochy. 

2. Na štadiónoch 2. kategórie SFZ musí byť zabezpečený funkčný, pevne zabudovaný 
podzemný zavlažovací systém a vhodný odvodňovací a drenážny systém hracej plochy. 

3. Na štadiónoch 3. a 4. kategórie SFZ musí byť zabezpečený funkčný, pevne zabudovaný 
podzemný zavlažovací a vyhrievací systém a vhodný odvodňovací a drenážny systém hracej 
plochy. Používanie vyhrievania hracej plochy je potrebné doložiť klubom poverenou osobou 
a meraniami pomocou vpichového teplomera priamo na trávniku v období minimálne 3 dni 
pred futbalovým stretnutím. V deň konania stretnutia sa kontrolné meranie vykoná                       
za prítomnosti delegáta zväzu. Minimálna teplota pôdneho profilu v deň konania stretnutia 
nesmie byť nižšia ako 10°C v hĺbke 10cm. 

 
Článok 24 – Hracia plocha s prírodným a hybridným trávnikom 

 
1. Prírodný a hybridný trávnik hracej plochy musí spĺňať svojou kvalitou príslušné hodnotiace 

kritériá, podľa ktorých bude trávnik začlenený do príslušnej kategórie: 
a. trávnik kategórie „A“ – trávnik hracej plochy najvyššej kvality, 
b. trávnik kategórie „B“ – trávnik hracej plochy dobrej kvality s miernymi nedostatkami, 
c. trávnik kategórie „C“ – trávnik hracej plochy vyhovujúci s výhradami, 
d. trávnik kategórie „D“ – trávnik hracej plochy nevyhovujúci . 

2. Členenie kvality prírodného a hybridného trávnika hracej plochy do jednotlivých kategórii sa 
určuje podľa týchto hodnotiacich kritérií: 

a. rovinatosť hracej plochy, 
b. priepustnosť profilu trávnika pre vodu (vodopriepustnosť),   
c. flóristické zloženie podľa výskytu lipnice ročnej a obecnej, 
d. hĺbka zakorenenia a pevnosť drnu, 
e. hustota a percentuálna pokryvnosť plochy, 
f. vyšliapané plochy trávnika, 
g. choroby trávnika, 
h. škodcovia trávnika. 

3. Štadión 3. a 4. kategórie SFZ musí mať vyhovujúci trávnik hracej plochy min. kategórie  B. 
4. Štadión 2. kategórie SFZ musí mať vyhovujúci trávnik hracej plochy min. kategórie B. 
5. Štadión 1. kategórie SFZ musí mať vyhovujúci trávnik hracej plochy min. kategórie C. 
6. Ak má štadión trávnik hracej plochy kategórie D, je nespôsobilý pre odohratie súťažných 

stretnutí. 
 

Článok 25 – Hracia plocha s umelým trávnikom 

 
1. Od sezóny 2024/2025 nebude možné na štadiónoch I. ligy odohrať majstrovské súťažné 

stretnutie na ihrisku s umelým trávnikom. 
2. Na štadiónoch II. ligy je povolená hracia plocha s umelým trávnikom. Hracia plocha pre daný 

typ umelého trávnika musí mať platný certifikát „FIFA QUALITY PRO“. 
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3. Na štadiónoch III. ligy je povolená hracia plocha s umelým trávnikom. Inštalácia tejto hracej 
plochy nesmie byť staršia ako 4 roky. V opačnom prípade musí mať hracia plocha pre daný 
typ umelého trávnika platný certifikát „FIFA QUALITY PRO“. 

4. Pri certifikácii hracej plochy s umelým trávnikom na štadiónoch II. a III. ligy, za účelom 
získania certifikátu FIFA QUALITY PRO, sa vyžaduje prítomnosť člena riadiaceho orgánu 
súťaže a člena KŠI. Klub je povinný uvedené osoby pozvať písomne (doporučený list alebo 
e-mail) v dostatočnom predstihu na oficiálnu poštovú adresu, resp. oficiálnu e-mailovú 
adresu, riadiaceho orgánu súťaže a KŠI a v prípade potreby predložiť o tomto pozvaní 
doklad, potvrdzujúci túto skutočnosť.  

 

Šiesta hlava – Povinnosti organizátora a delegovaných osôb 
Článok 26 – Povinnosti organizátora stretnutia pri plnení infraštruktúrnych 

predpisov a poriadkov SFZ 

 
1. Pri usporadúvaní oficiálnych súťažných stretnutí je nevyhnutné dbať na všeobecne platné 

právne predpisy SR a futbalové predpisy SFZ.  
2. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je povinný pripraviť štadión, vrátane všetkých jeho 

súčastí, na stretnutie tak, aby boli dodržané pravidlá futbalu, súťažný poriadok futbalu, rozpis 
príslušnej súťaže, ako aj ostatné predpisy SFZ. 

3. Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je na žiadosť delegovaných osôb povinný zabezpečiť 
nápravu, resp. doplnenie infraštruktúry štadióna (v súlade s platnou legislatívou) 
a odstránenie nedostatkov, za účelom riadneho a bezpečného odohrania súťažného 
stretnutia. 

4. Organizovanie majstrovských súťažných stretnutí musí byť v súlade ustanoveniami Zákona 
NRSR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, v platnom znení. 

 
Článok 27 – Systém Video Asistent Rozhodcu (VAR) 

 
1. Systém VAR slúži na potvrdenie správnosti závažných rozhodnutí rozhodcu v súťažných 

stretnutiach I. ligy, Slovenského pohára, prípadne v barážových, alebo v kvalifikačných 
stretnutiach. Použitie systému je povolené iba vtedy, keď organizátor stretnutia, alebo 
súťaže, splnil požiadavky VAR protokolu a dostal písomné povolenie od futbalovej 
organizácie FIFA.  

2. Vykonáva sa pri stretnutiach s priamym televíznym prenosom, so štandardným 
rozmiestnením minimálne 9 ks TV kamier, vrátane reverzného pohľadu, podľa 
odsúhlaseného kamerového plánu. Pre účely prevádzky systému VAR je potrebné vyhradiť 
parkovacie priestory, s pevným podkladom, v zmysle tabuľky  č. 7. 

3. Systém VAR sa pre potreby SFZ prevádzkuje prostredníctvom 2 vozidiel vybavených video 
operačnou miestnosťou – 1 vozidlo pre 1 TV prenos. Parkovanie takéhoto vozidla je potrebné 
zabezpečiť max. 30 m od prenosového vozidla TV.  

4. Pre napojenie médií je potrebné v blízkosti prenosového vozu TV zriadiť elektrické pripojenie 
400V, so zásuvkou 16A. V jej blízkosti je tiež potrebné zriadiť stabilné internetové pripojenie 
optickým káblom. 

 
Článok 28 – Povinnosti delegovaných osôb pri kontrole infraštruktúrnych 

požiadaviek na štadiónoch počas súťažných stretnutí 

 
1. Delegát zväzu je funkcionár, ktorý bol na stretnutie delegovaný riadiacim zväzom príslušnej 

súťaže, aby na stretnutí plnil povinnosti aj podľa ustanovení tejto smernice. 
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2. Delegát zväzu vykoná pred stretnutím, v spolupráci s hlavným usporiadateľom, kontrolu 
infraštruktúry štadióna v súlade s touto smernicou, pravidlami futbalu, rozpisom príslušnej 
súťaže, záväznou prihláškou do súťaže, súťažným poriadkom futbalu, ako aj ďalšími 
predpismi. 

3. Delegát zväzu vykoná pred stretnutím kontrolu nasledujúcej infraštruktúry štadióna: 
a. ihrisko a hracia plocha, vstupné brány a vchody na štadión, turnikety, 
b. prístupy na štadión a smerovanie divákov do svojich sektorov, 
c. označenie pokladní a vstupov zrozumiteľnými a viditeľnými znakmi, 
d. tribúny a zariadenia pre divákov domácich a hostí (sedadlá, ich čistotu a číslovanie, 

označenie tribún a jednotlivých sektorov zrozumiteľnými znakmi, sanitárne hygienické 
zariadenia a priestory, občerstvovacie zariadenia, núdzové bezpečnostné osvetlenie, 
oplotenie sektoru hostí, miesto pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov, zariadenia 
pre imobilných divákov), 

e. všetky verejné priestory, vstupy a výstupy v každom sektore a ich označenie 
zrozumiteľnými znakmi, všetky únikové brány a východy zo štadióna, ich otváranie 
smerom von v smere výstupu z tribún pre prípad evakuácie, 

f. kontrolu časomiery a informačnej tabule, 
g. funkčnosť kamerového systému (ak sa na štadióne nachádza), 
h. zdravotné zabezpečenie stretnutia (miestnosť dopingovej kontroly a ošetrovne            

pre hráčov a delegované osoby), 
i. požiarno–bezpečnostné zabezpečenie, 
j. priestory na parkovanie, 
k. šatne družstiev, šatne delegovaných osôb (rozhodcov a delegáta zväzu) a ich 

vybavenie, 
l. technické zabezpečenie delegovaných osôb na výkon ich funkcie, 
m. miestnosť pre tlačovú konferenciu trénerov, 
n. miestnosť na predzápasovú poradu, 
o. priestory pre VIP, 
p. umiestnenie sedenia delegovaných osôb a oficiálnych zástupcov hostí, 
q. priestory pre zástupcov médií, ich umiestnenie sedenia na tribúne, ako aj ich 

technické zabezpečenie, parkovacie priestory pre prenosovú techniku,  
r. plošiny pre televízne kamery a ich rozmiestnenie, stanovište pre kameru 

videozáznamu. 
4. Delegát zväzu v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov infraštruktúry štadióna, uvedie 

tieto v elektronickej správe z príslušného stretnutia, ktorú ako podnet pre konanie obdrží 
riadiaci orgán súťaže. 

5. Na základe podnetu riadiaceho orgánu súťaže vykoná KŠI kontrolu predmetných 
nedostatkov, a to do 14 dní od obdržania podnetu. Zároveň KŠI určí klubu lehotu                       
na odstránenie nedostatkov, o čom informuje klub, na ktorého štadióne bol nedostatok 
zistený a riadiaci orgán súťaže, ktorej sa tento klub zúčastňuje. 

6. Po uplynutí lehoty určenej na odstránenie nedostatkov vykoná KŠI opätovnú kontrolu 
štadióna. 

7. V prípade, že nedostatok nebude v určenej lehote odstránený, podá KŠI podnet 
disciplinárnej komisii SFZ na začatie disciplinárneho konania voči príslušnému klubu, spolu 
s návrhom ďalších opatrení, o čom bude informovaný aj riadiaci orgán súťaže. 
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Siedma hlava – Certifikácia štadiónov 
Článok 29 – Certifikát štadióna 

 
1. Certifikát štadióna (vzor s označením „P1_Certifikácia_štadióna_VZOR_ Certifikát štadióna 

2022“ sa nachádza na webovom sídle SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) je doklad 
vydaný KŠI, ktorý potvrdzuje splnenie infraštruktúrnych kritérií pre príslušnú kategóriu 
štadióna. Štadión môže byť zaradený, podľa parametrov infraštruktúrnych kritérií a ich 
plnenia, do kategórie 1 až 4. 

2. Ak klub, ktorý postupuje do vyššej súťaže, nemá vydaný platný Certifikát štadióna                     
pre príslušnú súťaž (t. j. súťaže, do ktorej postupuje), je povinný pred začiatkom tejto súťaže 
požiadať o certifikáciu štadióna, prislúchajúcu príslušnej úrovni súťaže (t. j. súťaže, do ktorej 
postupuje). 

3. Plnenie infraštruktúrnych kritérií na príslušnom štadióne kontrolujú členovia KŠI 
a zodpovedný člen KŠI následne spracuje návrh na vydanie Certifikátu štadióna                        
pre príslušnú kategóriu štadióna. 

4. Na Certifikáte štadióna musia byť uvedené tieto informácie: 
a. názov žiadateľa, 
b. názov a adresa štadióna, 
c. platnosť Certifikátu, 
d. kategória štadióna, 
e. riadiaci orgán súťaže, pod hlavičkou ktorého je možné odohrať majstrovské stretnutia 

na predmetnom štadióne. 
5. Certifikát štadióna vydáva KŠI žiadateľovi s platnosťou na najviac dva súťažné ročníky, 

najdlhšie do 30.6. druhého súťažného ročníka. Certifikát štadióna je platný aj pre účely 
licenčného konania SFZ. 

6. Certifikát štadióna podpisuje generálny sekretár SFZ a predseda KŠI. 
 
Článok 30 – Osvedčenie o bezpečnosti štadióna 

 
1. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna (vzor dokumentu s názvom „P3_Certifikácia_štadióna 

VZOR_Osvedčenie_o_bezpečnosti štadióna_2022“ sa nachádza na webovom sídle SFZ, 
v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) je jeden z dokladov, potrebných k vydaniu Certifikátu 
štadióna. 

2. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna predstavuje súhrn potvrdení zodpovedných osôb, 
orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy, ktoré svojim podpisom a príslušnou 
autorizovanou pečiatkou potvrdzujú, že štadión je bezpečný pre odohranie majstrovských 
súťažných stretnutí, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

3. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna vydáva KŠI žiadateľovi s platnosťou na 2 roky od dátumu 
posledného potvrdenia na formulári, s prípadnou korekciou do 30.6. nasledujúceho 
súťažného ročníka, v zmysle rozhodnutia predsedu KŠI. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna 
je platné aj pre účely licenčného konania SFZ. 

4. Osvedčenie o bezpečnosti štadióna podpisuje predseda KŠI. 
 
Článok 31 – Žiadosť o vykonanie certifikácie a doklady k certifikácii 

 
1. Žiadosť o vykonanie certifikácie štadióna (vzor dokumentu s názvom „P2_Certifikácia 

štadióna VZOR_Žiadosť_o_certifikáciu_štadióna_2022“ sa nachádza na webovom sídle 
SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) posiela príslušný futbalový klub, prípadne 
vlastník štadióna, alebo ním poverená osoba, prípadne nájomca štadióna (ďalej len 
„žiadateľ“), na adresu KŠI. KŠI najneskôr do 30 dní po obdŕžaní žiadosti oznámi žiadateľovi 



 

 24 

čas vykonania obhliadky a kontroly štadióna a zašle zoznám dokumentácie potrebnej 
k certifikácii štadióna. Žiadateľ je povinný poskytnúť KŚI nevyhnutnú súčinnosť pre riadne 
vykonanie obhliadky a kontroly štadióna. 

2. Všetky doklady, pripojené k žiadosti o vykonanie certifikácie, musia byť platné k dátumu 
obhliadky a kontroly štadióna, pričom ich platnosť nesmie skončiť pred koncom súťažného 
ročníka, počas ktorého sa budú na štadióne hrať majstrovské stretnutia, ak ďalej nie je 
uvedené inak.  

3. Aktuálny zoznam dokumentácie potrebnej k certifikácii štadióna (vzor dokumentu s názvom 
„Certifikácia_štadióna_Postup pri certifikácii_štadiónov“ sa nachádza na webovom sídle 
SFZ, v sekcii Komisia pre štadióny a ihriská) 

 
Článok 32 – Certifikácia štadióna a platnosť Certifikátu 

 
1. Ak počas kontrolnej prehliadky štadióna z dôvodu certifikácie nemôže žiadateľ predložiť 

požadovanú dokumentáciu a táto je jediným nedostatkom, brániacim vydaniu certifikátu, 
môže túto dokumentáciu žiadateľ zaslať na adresu KŠI v potvrdených origináloch aj poštou. 
Po kontrole a overení dodatočne doručenej dokumentácie, KŠI dodanú dokumentáciu zašle 
poštou späť na adresu žiadateľa. 

2. Po vykonaní kontroly predložených dokladov a obhliadky infraštruktúry štadióna, KŠI 
vypracuje Protokol o kontrolnej  obhliadke štadióna, na základe ktorého, v prípade splnenia 
všetkých infraštruktúrnych podmienok vyžadovaných pre príslušnú kategóriu štadióna, vydá 
Certifikát štadióna pre príslušnú kategóriu štadióna. 

3. Ak sa zistí, že žiadateľom predložená dokumentácia a skontrolované skutočnosti nespĺňajú 
požadované náležitosti, alebo budú pri obhliadke zistené nedostatky, uvedie sa to                    
do protokolu o vykonaní obhliadky a kontroly štadióna a kontrola bude prerušená až                     
do odstránenia nedostatkov. Certifikácia môže byť dokončená až po odstránení týchto 
nedostatkov formou opakovanej kontroly. V prípade nutnosti opakovanej kontroly, alebo 
obhliadky, bude opakovaná kontrola alebo obhliadka spoplatnená v sume 100 až 300 eur. 

4. V prípade, ak má žiadateľ záujem odohrať majstrovské súťažné stretnutia na inom štadióne 
(napr. mimo svojho oficiálneho sídla a príslušného štadióna) a požiada KŠI o kontrolnú 
obhliadku štadióna, z dôvodu aktuálneho stavu splnenia infraštruktúrnych kritérií na tomto 
štadióne, takáto obhliadka štadióna bude spoplatnená v sume 100 až 300 eur.    

5. V prípade, ak počas platnosti Certifikátu štadióna skončí platnosť niektorého z dokladov 
pozastavuje sa platnosť Certifikátu štadióna na dobu, kým klub predloží KŠI platný príslušný 
doklad. 

6. Ak počas platnosti Certifikátu štadióna dôjde k zmene infraštruktúrnych podmienok štadióna 
(napr. rekonštrukcia, prestavba, úprava kapacity) tak, že tieto sa už nezhodujú s infra-
štruktúrnymi podmienkami, pre ktoré bol vydaný Certifikát štadióna, Certifikát štadióna stráca 
platnosť dňom, kedy došlo k nezhode medzi skutočnými infraštruktúrnymi podmienkami a 
infraštruktúrnymi podmienkami podľa Certifikátu štadiónu. Klub je povinný v takomto prípade 
požiadať KŠI o novú certifikáciu štadióna. 

7. V prípade skončenia platnosti Certifikátu štadióna musí štadión, pred odohraním súťažného 
majstrovského stretnutia, prejsť novou certifikáciou štadióna. 
 

Ôsma hlava – Všeobecné ustanovenia 
Článok 33 – Spoločné ustanovenia 

 
1. Certifikáty štadióna budú vydávané výlučne iba po splnení požiadaviek stanovených v tejto 

smernici a v ďalších predpisoch SFZ. 
2. Podmienky a postupy pri certifikácii štadiónov upravuje táto smernica. 
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Článok 34 – Záverečné ustanovenia 

 
1. Výklad tejto smernice podáva výkonný výbor SFZ, po vyžiadaní stanoviska KŠI, prípadne 

legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ. Žiadosť o výklad musí byť podaná písomnou 
formou. 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.7.2023. 
3. Certifikáty štadiónov, vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, platia                        

do ukončenia platnosti uvedenej na príslušnom Certifikáte. 
4. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa zrušuje Smernica o infraštruktúre štadiónov 2022. 

Táto nová smernica ju nahrádza v plnom rozsahu. 
 
Prílohy: 

 
- I. liga - infraštruktúrne kritériá štadiónov v tabuľke 
- II. liga - infraštruktúrne kritériá štadiónov v tabuľke 
- III. liga - infraštruktúrne kritériá štadiónov v tabuľke 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

I. LIGA 
 
 

IHRISKO, HRACIA PLOCHA 
 

I. LIGA 

kategória štadióna 3. 4. 

Rozmery hracej plochy 
v metroch (š x d) 68m x 105m 68m x 105m 

Rozmery ihriska 
v metroch (š x d) /74-80/m x /113-120/m 85m x 125m 

Vzdialenosť hracej plochy 
od pevnej prekážky (m) 

    od postrannej čiary 3 – 6m 
    od bránkovej čiary 4 – 7,5m 

    od postrannej čiary 8,5m 
    od bránkovej čiary 10m 

Vzdialenosť reklamných panelov     
(v = 90 – 100 cm) 
od hracej plochy (m) 

    od postrannej čiary min. 2m 
    od bránkovej čiary min. 3m 
 min. 1m od bránkovej konštrukcie 

od postrannej čiary 4m 
od bránkovej čiary 5m  

za konštrukciou brány a 3m  
pri rohovej zastávke 

  
Lavička náhradníkov minimálne 16 miest na sedenie minimálne 16 miest na sedenie 

Stožiare, prípadne iné zariadenie na 
zavesenie vlajok minimálne 5 stožiarov minimálne 5 stožiarov 

 
 
 
 
 

ŠATNE PRE HRÁČOV A INE 
PRIESTORY PRE DRUŽSTVA I. LIGA 

kategória štadióna 3. 4. 

Šatňa hráčov (m2) 45 m2 65 m2 

Sprchy, WC (m2) 20 m2 30 m2 

Sprchy / WC / pisoár (ks) 
Umývadlo / výlevka (ks) 

    7 / 3 / 3 
2 / 1 

    10 / 3 / 5 
5 / 2 

Priestor maséra (m2) 15 m2 30 m2 

Priestor trénera (m2) 20 m2 25 m2 

Priestor na rozcvičenie (m2) 35 m2 50 m2 

Miestnosť prvej pomoci pre hráčov 
a činovníkov stretnutia 20 m2 20 m2 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

I. LIGA 
 
 
 

ŠATNE A MIESTNOSTI PRE 
DELEGOVANÉ OSOBY I. LIGA 

kategória štadióna 3. 4. 

Šatňa rozhodcov (m2) 20 m2 25 m2 

Sprchy, WC, predsieň (m2) 5 m2 7 m2 

Sprcha / WC / umývadlo (ks) 2 / 1 / 1 2 / 1 / 2 

Povinné vybavenie šatne rozhodcov 
skrinky (boxy) / stôl / stoličky 6 / 1 / 6 6 / 1 / 6 

Miestnosť pre delegátov  
stretnutia (m2) 11 m2 15 m2 

Sprchy, WC, predsieň (m2) 5 m2 5 m2 

Sprcha / WC / umývadlo (ks) 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 

 
 
 
 
 

 
PRIESTORY PRE DIVÁKOV 

 
I. LIGA 

kategória štadióna 3. 4. 

Minimálna kapacita štadióna 3500 divákov 8000 divákov 

Miesta na státie 25% z celkovej kapacity 
(maximálne 500 divákov) 

25% z celkovej kapacity 
(maximálne 500 divákov) 

Minimálna kapacita štadióna 
vyhradená pre hosti 175 divákov 400 divákov 

Minimálny počet VIP sedadiel 175 400 

Min. počet VIP sed. vyhradený pre 
hosti z celkového počtu VIP sed. 30 75 

Minimálny počet sektorov so 
samostatným vstupom 3 3 

Minimálny počet turniketov 6 13 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

I. LIGA 
 
 

PRIESTORY PRE ZASTUPCOV 
MÉDIÍ I. LIGA 

kategória štadióna 3. 4. 
Min. počet prac. miest a veľkosť 
pracovnej miestnosti pre novinárov 30 / 60 m2 50 / 100 m2 

Pracovná miestnosť pre min. počet 
fotografov 15 20 

Min. kapacita miest zástupcov médií 
v miestnosti pre tlačové konferencie 30 50 

Minimálna plocha miestnosti pre 
tlačové konferencie (m2) 60 m2 100 m2 

Minimálny počet sedadiel  
v hľadisku s pultíkmi na písanie 20 40 

Celkový minimálny počet sedadiel  
v hľadisku pre média 40 80 

Minimálny počet boxov pre TV a 
rozhlasových komentátorov 5 15 

Minimálny počet TV štúdií 2 
2 (1 štúdio s výhľadom na 

hraciu plochu) 
Minimálny plocha plošiny (m2) pre 
hlavnú kameru / počet kamier 8 m2  / 2 12 m2  / 3 

 
 
 
 

PRIESTORY PRE PARKOVANIE 
A OSTATNÉ VYBAVENIE 

ŠTADIÓNA 
I. LIGA 

kategória štadióna 3. 4. 

Chránene parkovacie priestory pre 
družstva a činovníkov stretnutia 2 autobusy / 10 áut 2 autobusy / 10 áut 

Min. počet parkovacích VIP miest 175 400 

Minimálna parkov. plocha  (m2) 
Pre TV prenosové vozy a VAR 400 1000 

Kontrolná (riadiaca) miestnosť 
– VELÍN 

Súbor miestnosti s výhľadom 
na celé hľadisko a ostatné 

vnútorné priestory štadióna, 
ktoré sú vzájomné prepojené 

a vybavené príslušným 
komunikačným zariadením 

Súbor miestnosti s výhľadom 
na celé hľadisko a ostatné 

vnútorné priestory štadióna, 
ktoré sú vzájomné prepojené 

a vybavené príslušným 
komunikačným zariadením 

Celková plocha miestnosti (m2)   
dopingovej kontroly –  
čakáreň / vyšetrovňa / toaleta 
 

10-12 m2 / 7-9 m2 / 3 m2 10-12 m2 / 7-9 m2 / 3 m2 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

II. LIGA 
 
 

IHRISKO, HRACIA PLOCHA II. LIGA 

kategória štadióna 2. 3. 

Rozmery hracej plochy 
v metroch (š x d) 68m x 105m 68m x 105m 

Rozmery ihriska 
v metroch (š x d) /74-80/m x /113-120/m /74-80/m x /113-120/m 

Vzdialenosť hracej plochy 
od pevnej prekážky (m) 

    od postrannej čiary  3 – 6m 
    od bránkovej čiary  4 – 7,5m 

    od postrannej čiary  3 – 6m 
    od bránkovej čiary  4 – 7,5m 

Vzdialenosť reklamných panelov     
od hracej plochy (m) 

od postrannej čiary min. 2m 
od bránkovej čiary min. 3m 

min. 1m od bránkovej konštrukcie 

od postrannej čiary min. 2m 
od bránkovej čiary min. 3m 

min. 1m od bránkovej konštrukcie 

Lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie minimálne 16 miest na sedenie 

Stožiare, pripadne iné zariadenie na 
zavesenie vlajok minimálne 3 stožiare minimálne 5 stožiarov 

 
 
 
 
 
 

ŠATNE PRE HRÁČOV A INE 
PRIESTORY PRE DRUŽSTVA II. LIGA 

kategória štadióna 2. 3. 

Šatňa hráčov (m2) 35 m2 45 m2 

Sprchy, WC (m2) 15 m2 20 m2 

Sprchy / WC / pisoár (ks) 
Umývadlo / výlevka (ks) 

5 / 3 / 3 
2 / 1 

    7 / 3 / 3 
2 / 1 

Priestor maséra (m2) 15 m2 15 m2 

Priestor trénera (m2) 15 m2 20 m2 

Priestor na rozcvičenie (m2) - 35 m2 

Miestnosť prvej pomoci pre hráčov 
a činovníkov stretnutia 12 m2 20 m2 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

II. LIGA 
 
 
 

ŠATNE A MIESTNOSTI PRE 
DELEGOVANÉ OSOBY II. LIGA 

kategória štadióna 2. 3. 

Šatňa rozhodcov (m2) 12 m2 20 m2 

Sprchy, WC, predsieň (m2) 4 m2 5 m2 

Sprcha / WC / umývadlo (ks) 1 / 1 / 1 2 / 1 / 1 

Povinné vybavenie šatne rozhodcov 
skrinky (boxy) / stôl / stoličky 4 / 1 / 4 6 / 1 / 6 

Miestnosť pre delegátov  
stretnutia (m2) 9 m2 11 m2 

Sprchy, WC, predsieň (m2) - 5 m2 

Sprcha / WC / umývadlo (ks) - 1 / 1 / 1 

 
 
 
 
 
 

PRIESTORY PRE DIVÁKOV II. LIGA 

kategória štadióna 2. 3. 

Minimálna kapacita štadióna 1000 divákov 3500 divákov 

Miesta na státie 25% z celkovej kapacity 
(maximálne 500 divákov) 

25% z celkovej kapacity 
(maximálne 500 divákov) 

Minimálna kapacita štadióna 
vyhradená pre hosti 50 divákov 175 divákov 

Minimálny počet VIP sedadiel 50 175 

Min. počet VIP sed. vyhradený pre 
hosti z celkového počtu VIP sed. 15 30 

Minimálny počet sektorov so 
samostatným vstupom 3 3 

Minimálny počet turniketov - 6 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

II. LIGA 
 
 
 

PRIESTORY PRE ZASTUPCOV 
MÉDIÍ II. LIGA 

kategória štadióna 2. 3. 
Min. počet prac. miest a veľkosť 
pracovnej miestnosti pre novinárov 15 /40 m2 30 / 60 m2 

Pracovná miestnosť pre min. počet 
fotografov - 15 

Min. kapacita miest zástupcov médií 
v miest. pre tlačové konferencie 20 30 

Minimálna plocha miestnosti pre 
tlačové konferencie (m2) 40 m2 60 m2 

Minimálny počet sedadiel  
v hľadisku s pultíkmi na písanie 8 20 

Celkový minimálny počet sedadiel  
v hľadisku pre média 15 40 

Minimálny počet boxov pre TV a 
rozhlasových komentátorov 3 5 

Minimálny počet TV štúdií 1 2 

Minimálny plocha plošiny (m2) pre 
hlavnú kameru / počet kamier 6 m2  / 2  8 m2  / 2 

 
 
 
 

PRIESTORY PRE PARKOVANIE 
A OSTATNÉ VYBAVENIE 

ŠTADIÓNA 
II. LIGA 

kategória štadióna 2. 3. 

Chránene parkovacie priestory pre 
družstva a činovníkov stretnutia 2 autobusy / 10 áut 2 autobusy / 10 áut 

Min. počet parkovacích VIP miest 50 175 

Minimálna parkov. plocha  (m2)   pre 
TV prenosové vozy a VAR 200 400 

Kontrolná (riadiaca) miestnosť 
– VELÍN 

Miestnosť s výhľadom na 
celé hľadisko a ostatné 

vnútorné priestory štadióna 
vybavená príslušným 

komunikačným zariadením 

Súbor miestnosti s výhľadom 
na celé hľadisko a ostatné 

vnútorné priestory štadióna, 
ktoré sú vzájomné prepojené 

a vybavené príslušným 
komunikačným zariadením 

Celková plocha miestnosti (m2)   
dopingovej kontroly –  
čakáreň / vyšetrovňa / toaleta 
 

10-12 m2 / 7-9 m2 / 3 m2 10-12 m2 / 7-9 m2 / 3 m2 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

III. LIGA 
 
 

IHRISKO, HRACIA PLOCHA III. LIGA 

kategória štadióna 1. 2. 

Rozmery hracej plochy 
v metroch (š x d) /64-68/m x /100-105/m 68m x 105m 

Rozmery ihriska 
v metroch (š x d) /69-74/m x /107-113/m /74-80/m x /113-120/m 

Vzdialenosť hracej plochy 
od pevnej prekážky (m) 

    od postrannej čiary  2,5 - 3m 
    od bránkovej čiary  3,5 – 4m 

    od postrannej čiary  3 – 6m 
    od bránkovej čiary  4 – 7,5m 

Vzdialenosť reklamných panelov    
(v = 90 – 100 cm) 
od hracej plochy (m) 

    od postrannej čiary min. 2m 
    od bránkovej čiary min. 2,5m 
 min. 1m od bránkovej konštrukcie 

    od postrannej čiary min. 2m 
    od bránkovej čiary min. 3m 
 min. 1m od bránkovej konštrukcie 

Lavička náhradníkov minimálne 13 miest na sedenie minimálne 13 miest na sedenie 

Stožiare, pripadne iné zariadenie na 
zavesenie vlajok minimálne 3 stožiare minimálne 3 stožiare 

 
 
 
 
 
 

ŠATNE PRE HRÁČOV A INE 
PRIESTORY PRE DRUŽSTVA III. LIGA 

kategória štadióna 1. 2. 

Šatňa hráčov (m2) 25 m2 35 m2 

Sprchy, WC (m2) 12 m2 15 m2 

Sprchy/WC/pisoár (ks) 
Umývadlo/výlevka (ks) 

5 / 3 /1 
1/1 

5 / 3 / 3 
2 / 1 

Priestor maséra (m2) - 15 m2 

Priestor trénera (m2) - 15 m2 

Priestor na rozcvičenie (m2) - - 

Miestnosť prvej pomoci pre hráčov 
a činovníkov stretnutia 12 m2 12 m2 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

III. LIGA 
 
 

ŠATNE A MIESTNOSTI PRE 
DELEGOVANÉ OSOBY III. LIGA 

kategória štadióna 1. 2. 

Šatňa rozhodcov (m2) 10 m2 12 m2 

Sprchy, WC, predsieň (m2) 3,5 m2 4 m2 

Sprcha / WC / umývadlo (ks) 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 

Povinné vybavenie šatne rozhodcov 
skrinky (boxy) / stôl / stoličky 3 / 1 / 3 4 / 1 / 4 

Miestnosť pre delegátov  
stretnutia (m2) 7 m2 9 m2 

Sprchy, WC, predsieň (m2) - - 

Sprcha / WC / umývadlo (ks) - - 

 
 
 
 
 
 

 
PRIESTORY PRE DIVÁKOV 

 
III. LIGA 

kategória štadióna 1. 2. 

Minimálna kapacita štadióna 300 divákov 1000 divákov 

Miesta na státie 25% z celkovej kapacity 
(maximálne 500 divákov) 

25% z celkovej kapacity 
(maximálne 500 divákov) 

Minimálna kapacita štadióna 
vyhradená pre hosti 15 divákov 50 divákov 

Minimálny počet VIP sedadiel 30 50 

Min. počet VIP sed. vyhradený pre 
hosti z celkového počtu VIP sed. 5 15 

Minimálny počet sektorov so 
samostatným vstupom 3 3 

Minimálny počet turniketov - - 
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INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV 
 

III. LIGA 
 
 

PRIESTORY PRE ZASTUPCOV 
MÉDIÍ III. LIGA 

kategória štadióna 1. 2. 
Min. počet prac. miest a veľkosť 
pracovnej miestnosti pre novinárov 5 /15 m2 15 /40 m2 

Pracovná miestnosť pre min. počet 
fotografov - - 

Min. kapacita miest zástupcov médií 
v miest. pre tlačové konferencie - 20 

Minimálna plocha miestnosti pre 
tlačové konferencie (m2) - 40 m2 

Minimálny počet sedadiel  
v hľadisku s pultíkmi na písanie 3 8 

Celkový minimálny počet sedadiel 
v hľadisku pre média 6 15 

Minimálny počet boxov pre TV a 
rozhlasových komentátorov 1 3 

Minimálny počet TV štúdií 0 1 

Minimálny plocha plošiny (m2) pre 
hlavnú kameru / počet kamier 4 m2  / 1 6 m2  / 2  

 
 
 
 
PRIESTORY PRE PARKOVANIE 

A OSTATNÉ VYBAVENIE 
ŠTADIÓNA 

III. LIGA 

kategória štadióna 1. 2. 

Chránene parkovacie priestory pre 
družstva a činovníkov stretnutia 1 autobus / 6 áut 2 autobusy / 10 áut 

Min. počet parkovacích VIP miest 15 50 

Minimálna parkov. plocha  (m2)   pre 
TV prenosové vozy a VAR 100 200 

Kontrolná (riadiaca) miestnosť 
– VELÍN Nevyžaduje sa 

Miestnosť s výhľadom na 
celé hľadisko a ostatné 

vnútorné priestory štadióna 
vybavená príslušným 

komunikačným zariadením 

Celková plocha miestnosti (m2)   
dopingovej kontroly –  
čakáreň / vyšetrovňa / toaleta 
 

10-12 m2 / 7-9 m2 / 3 m2 10-12 m2 / 7-9 m2 / 3 m2 

 


