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I. Všeobecné informácie 

a) Tento dokument je bol vypracovaný za účel lepšieho prehľadu fungovania 

Rozhodcovskej komisie a rozhodcov SZMF. Dokument hovorí o samotnom fungovaní 

rozhodcovskej komisie, jej právach a povinnostiach voči rozhodcom. 

b) Súčasťou dokumentu je presná definícia jednotlivých licencií pre rozhodcov SZMF, 

ktorá hovorí o podmienkach pre úspešne získanie danej úrovne licencie. Dokument 

presne určuje, ktoré druhy zápasov je rozhodca spôsobilý viesť s konkrétnou licenciou.  

c) Tento dokument presne stanovuje práva a povinnosti rozhodcu SZMF. 

d) Súčasťou dokumentu je aj vypracovanie Kódexu rozhodcu, ktorým sa rozhodcovia 

s platnou licenciou SZMF musia riadiť počas akcií SZMF aj mimo nich.  

 

II. Rozhodcovská komisia  

Úvodné ustanovenia 

a) Rozhodcovská komisia je integrálnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry 

Slovenského zväzu malého futbalu. Organizovanie a rozvoj futbalového rozhodcovstva 

podlieha výlučne kontrole národného zväzu v malom futbale. 

b) Komisia organizačne riadi a kontroluje činnosť rozhodcov, delegátov a lektorov 

vzdelávania a zabezpečuje, aby rozhodovanie v súťažiach SZMF bolo v súlade s 

Pravidlami malého futbalu. Dbá o odborný rast rozhodcov, delegátov a lektorov 

vzdelávania. Zabezpečuje a preveruje teoretickú pripravenosť rozhodcov, delegátov a 

lektorov vzdelávania a fyzickú pripravenosť rozhodcov. 

c) Rozhodcovská komisia má svojho predsedu, ktorého volí a odvoláva Výkonný výbor 

SZMF. Ďalších členov Rozhodcovskej komisie volí a odvoláva Výkonný výbor SZMF, 

a to na základe vlastnej nominácie alebo na základe podnetu predsedu Rozhodcovskej 

komisie SZMF. 

d) Meno predsedu Rozhodcovskej komisie SZMF je vždy uvedené na oficiálnom webe 

SZMF malyfutbal.sk. 

e) Komisia sa vo svojej činnosti riadi vopred vypracovaným plánom alebo stratégií. 

Využíva však aj operatívne prvky riadenia svojej činnosti. 

f) Činnosť komisie vychádza z vlastnej poznávacej iniciatívy a kontrolnej činnosti, z 

podnetov orgánov SZMF a iných subjektov zúčastnených na činnosti SZMF. 

g) Komisia spolupracuje aj s ostatnými odbornými komisiami SZMF, najmä so Súťažnou 

komisiou a Disciplinárnou komisiou.  

h) Komisia pri svojej činnosti využíva operatívne prvky práce a riadenia svojej činnosti 

(telekonferencia, videokonferencia, e-mailová komunikácia, zdieľanie dokumentov a 

pod.) 

i) Komisia je povinná riadiť sa vo svojej činnosti stanovami, týmto dokumentom a 

ostatnými predpismi a inými normatívnymi aktmi vydávanými orgánmi SZMF. 

j) Komisia sa za svoj výkon zodpovedá priamo VV SZMF. 
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Zloženie komisie 

a) Komisia je odbornou komisiou SZMF. Členovia komisie nesmú byť v 

pracovnoprávnom vzťahu ani v obdobnom vzťahu so žiadnym klubom malého futbalu 

alebo organizáciou zastupujúcou kluby v súťažiach riadených SZMF. 

b) Komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a maximálne ďalších dvoch členov 

komisie. 

c) Rozhodcovská komisia má svojho predsedu, ktorého volí a odvoláva Výkonný výbor 

SZMF. Ďalších členov Rozhodcovskej komisie volí a odvoláva Výkonný výbor SZMF, 

a to na základe vlastnej nominácie alebo na základe podnetu predsedu Rozhodcovskej 

komisie SZMF. 

d) Meno predsedu Rozhodcovskej komisie SZMF je vždy uvedené na oficiálnom webe 

SZMF malyfutbal.sk. 

e) Pri voľbe predsedu a ustanovení členov komisie sa primárne zohľadňuje princíp 

odbornosti. 

 

Pôsobnosť a základné úlohy komisie 

a) Komisia obsadzuje rozhodcami, pomocnými rozhodcami a delegátmi stretnutia 

celonárodných súťaží, ktoré organizuje SZMF.  

b) Komisia obsadzuje rozhodcami, pomocnými rozhodcami a delegátmi stretnutia 

priateľské medzinárodné stretnutia. 

c) Komisia nominuje rozhodcov na medzinárodné stretnutia podľa požiadaviek Európskej 

federácie malého futbalu (EMF) a Svetovej federácie malého futbalu (WMF). 

d) Pravidelne monitoruje a vyhodnocuje výkony rozhodcov v zápasoch, na ktoré boli 

nominované Rozhodcovskou komisiou. 

e) Komisia vedie a spracúva analytické evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie a 

zvýšenie kvality a objektívnosti rozhodovania na základe správ rozhodcov, či delegátov 

stretnutí. 

f) Komisia organizuje odborno-metodickú prípravu rozhodcov a pomocných rozhodcov, 

delegátov a lektorov vzdelávania a zabezpečuje fyzické previerky rozhodcov. 

g) Komisia dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti s 

výkonom funkcie rozhodcu a pomocného rozhodcu. 

h) Komisia zodpovedá za výklad Pravidiel malého futbalu v podmienkach SZMF. 

i) Komisia spolupracuje na vytváraní materiálno-technických podmienok na činnosť 

rozhodcov a pomocných rozhodcoch v celonárodných súťažiach. 

j) Komisia vykonáva ďalšie činnosti zamerané na rozvoj rozhodcovského hnutia na 

Slovensku. 

k) Komisia vedie evidenciu všetkých rozhodcov s platnými licenciami a predkladá ich VV 

SZMF raz ročne. 

l) Raz ročne podáva správu o fungovaní komisie a všetkých procesov spojených s hnutím 

rozhodcov.  

m) Komisia navrhuje VV SZMF rozhodcov pre účely ďalšej pôsobnosti pre medzinárodné 

akcie, ktoré organizuje Európska federácia malého futbalu (EMF) alebo Svetová 

federácia malého futbalu (WMF).   
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Práva a povinnosti Rozhodcovskej komisie 

a) Komisia má právo vypracovávať dokumenty, postupy a stratégie, ktoré sa priamo týkajú 

práce s rozhodcami SZMF.  

b) Komisia má právo navrhnúť výšku odmeny pre rozhodcov SZMF na každé podujatie, 

ktoré musí VV SZMF schváliť. 

c) Komisia má právo usporiadať minimálne jeden seminár alebo stretnutie rozhodcov za 

účelom zvýšenia kvality výkonov rozhodcov SZMF. 

d) Komisia má právo stanoviť podmienky pre úspešne získanie jednotlivých licencií 

rozhodcov SZMF. 

e) Komisia má právo vziať rozhodcovi licenciu, ak sa rozhodca previnil proti 

Rozhodcovskému poriadku alebo iným závažným pravidlám. 

f) Komisia je povinná po úspešnom absolvovaní licenčného testu odovzdať rozhodcovi 

certifikát o úspešnom splnení podmienok pre daný druh licencie. 

g) Komisia je povinná oznámiť nomináciu rozhodcov na súťažné zápasy s minimálne 2-

týždňovým predstihom. Vo výnimočných prípadoch (z objektívnych príčin, predkolo, 

dohrávka a iné) sa táto lehota môže znížiť, no maximálne o 7 dní.  

h) Komisia je povinná nominovaných rozhodcov vopred informovať o špecifikách zápasu 

(hrací čas, predĺženie, penaltový rozstrel a iné), respektíve informovať o rizikovosti 

zápasu. 

i) Komisia má právo vzniesť voči rozhodcovi podnet na ďalšie disciplinárne konanie, ak 

sa previnil proti tomuto dokumentu alebo iným platným dokumentom a nariadeniam 

SZMF. 

j) Rozhodcovská komisia nezasahuje do nominácií rozhodcov v oblastných súťažiach 

malého futbalu, no na rozhodcov sa uplatňuje Kódex rozhodcov a Rozhodcovská 

komisia v tomto prípade, môže rozhodcu s platnou licenciou SZMF potrestať zákazom 

výkonu činnosti rozhodcu na zápasoch SZMF na určité obdobie, ktoré sama stanoví.  

  

III. Rozhodca 

Všeobecné ustanovenia 

a) Každý zápas riadi rozhodca, ktorý má na ihrisku neobmedzenú právomoc k 

uplatňovaniu pravidiel malého futbalu. Je vybavený píšťalkou, ktorou môže prerušiť 

hru v prípade porušenia pravidiel či iných okolností narušujúcich hru. Hry sa musí 

zúčastniť najmenej jeden hlavný rozhodca, ktorý má najväčšiu moc na ihrisku. 

b) Rozhodca je na zápas nominovaný Rozhodcovskou komisiou, a to do funkcie hlavného 

rozhodcu alebo pomocného (tretieho) rozhodcu, ktorý sa pohybuje medzi striedačkami.  

c) Zápas môžu riadiť aj dvaja rozhodcovia, ktorí plnia funkciu hlavných rozhodcov a majú 

rovnakú právomoc, pričom každý jeden sa pohybuje po jednej z autových čiar.  

d) Tretí (pomocný) rozhodca sa pohybuje výhradne medzi striedačkami a plní funkciu 

pomocného rozhodcu. Tretí rozhodca má na starosti zápis o stretnutí a dohliada na 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%AD%C5%A1%C5%A5alka&action=edit&redlink=1
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dodržiavanie pravidiel v oblasti striedačiek (správnosť striedania, dodržiavanie pohybu 

tímu po označenej zóne pre ich striedačku atď.). 

e) Príchod rozhodcov na miesto podujatia je najneskôr 60 minút pred oficiálnym 

začiatkom prvého zápasu, ak smernice daného podujatia nehovoria inak.  

f) Všetci rozhodcovia na ihrisku musia byť riadne ustrojení do prideleného 

rozhodcovského odevu, ktorý je schválený Rozhodcovskou komisiou SZMF. Odev 

rozhodcov musí byť jednotný. Nemôže sa stať, že jeden rozhodca má dres s dlhým 

rukávom a zvyšní rozhodcovia majú dres s krátkym rukávom. 

g) Povinnosťou rozhodcu je mať so sebou píšťalku, žltú a červenú kartu a futbalovú obuv.  

h) Príchod rozhodcov na ihrisko je najneskôr 15 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu, 

i) Oficiálneho nástupu pred zápasom sa zúčastnia všetci rozhodcovia, a to vrátane tretieho 

(pomocného) rozhodcu. 

 

Práva a povinnosti rozhodcu 

a) Rozhodca má za vykonanie práce rozhodcu právo na vopred stanovenú odmenu. 

b) Rozhodca je povinný dbať na dodržiavanie pravidiel malého futbalu. 

c) Rozhodca je povinný neobmedzene uplatňovať právomoc kedykoľvek prerušiť hru pre 

porušenie pravidiel a v stanovených prípadoch aj stretnutie predčasne skončiť. V tomto 

prípade je rozhodca povinný v stanovenom čase zaslať príslušnému riadiacemu orgánu 

podrobnú správu.  

d) Rozhodca má právo prerušiť alebo i skončiť stretnutie predčasne pre poveternostné 

podmienky, porušenie poriadku zo strany divákov, prípadne z iných dôvodov, ak také 

opatrenie považuje za nevyhnutné. V tomto prípade je rozhodca povinný v stanovenom 

čase zaslať príslušnému riadiacemu zväzu podrobnú správu. 

e) Rozhodca má právo vzniesť podnet na ďalšie disciplinárne konanie voči hráčovi, 

členovi realizačného tímu alebo inému funkcionárovi tímu, a to písomným záznamom 

v zápise o stretnutí, ktoré neskoršie popíše aj v správe pre príslušný orgán SZMF.  

f) Rozhodca je povinný dbať na dodržiavanie Kódexu rozhodcu a ďalšie body tohto 

dokumentu, či iných dokumentov a nariadení SZMF, ktoré sa týkajú rozhodcovskej 

funkcie. To platí aj pre zápasy, ktoré organizujú oblastné súťaže malého futbalu. 

V prípade porušenia týchto pravidiel môže rozhodcu SZMF potrestať Rozhodcovská 

komisia zákazom výkonu činnosti rozhodcu na podujatiach SZMF na určité obdobie, 

ktoré sama stanoví. 

g) V prípade vypršania doby platnosti licencie rozhodcu SZMF, stráca rozhodca 

oprávnenosť viesť súťažný alebo priateľský zápas, ktorý organizuje SZMF. Rozhodca 

je v tomto prípade povinný požiadať o predĺženie licencie, ak chce ďalej vykonávať 

funkciu rozhodcu SZMF.  

h) Rozhodca je povinný uskutočniť kontrolu hracej plochy a vybavenia areálu, či je 

organizátorom všetko pripravené k hre podľa pravidiel MF, Súťažných pravidiel, 

Smernice pre domáci zápas, Rozpisu (propozícií) súťaže a ďalších pokynov 

a rozhodnutí riadiaceho orgánu súťaže. 

i) Delegovaný rozhodca má právo s konečnou platnosťou rozhodovať o spôsobilosti 

hracej plochy, o prerušení zápasu a jeho pokračovaní alebo o jeho predčasnom ukončení 

podľa ďalších ustanovení SP a pravidiel. 
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j) Pred nástupom družstiev na zápas je rozhodca povinný uskutočniť kontrolu vybavenia 

hráčov oboch tímov za pomoci druhého rozhodcu. 

k) Hlavný rozhodca zodpovedá za správnosť vyplnenia zápasového zápisu zo strany 

tímov. 

l) Rozhodca je povinný pri inzultácií rozhodcu hráčom, alebo náhradníkom družstva, 

divákom, či iným subjektom uviesť túto skutočnosť do zápasového zápisu.  

m) Rozhodca nesmie pripustiť na zápas hráča, u ktorého bolo zistené nesplnenie niektorej 

z podmienok štartu hráča podľa propozícií danej súťaži. Ďalej nesmie pripustiť na zápas 

hráča, z ktorého preukazu totožnosti je identifikácia hráča a zistenie údajov nemožné, 

alebo neisté a hráča, ktorého preukaz totožnosti je natoľko poškodený, že by bolo možné 

neoprávnene meniť údaje v ňom obsiahnuté a fotografiu, či jeho preukaz totožnosti 

vyvoláva iné podozrenia o falzifikácií a pod. 

n) Rozhodca je povinný zahájiť zápas v úradne stanovenom čase nástupom družstiev, pri 

rešpektovaní ustanovenia o čakacej dobe. 

o) Rozhodca je povinný dodržať hrací čas a dĺžku prestávky stanovenú pravidlami malého 

futbalu, prípadne rozpisom alebo propozíciami súťaže. 

p) Rozhodca je povinný doplniť po zápase zápasový zápis prípadnými námietkami 

kapitánov a predložiť im ich k podpisu, vrátane záznamu o vylúčených a napomínaných 

hráčoch s uvedením ich priestupkov. 

q) Riadne vyplnený a podpísaný zápasový zápis je rozhodca povinný odoslať doporučenou 

poštou do 48 hodín riadiacemu orgánu súťaže, alebo odovzdať delegátovi súťaže podľa 

ustanovenia rozpisu súťaže. Pokiaľ je zápasový zápis podkladom pre disciplinárne 

konanie je povinný ho odoslať do 24 hodín a podať dostupným spôsobom správu 

riadiacemu orgánu súťaže v tej istej lehote: Spôsob zasielania zápisov, predávania 

informácií a ďalšie náležitosti môžu byť upravené riadiacim orgánom súťaže 

v príslušnom rozpise súťaže. 

r) Rozhodca má povinnosť ospravedlniť sa bez zbytočného odkladu riadiacemu orgánu 

súťaže, akonáhle nastanú skutočnosti brániace sa mu dostaviť k zápasu podľa 

oznámenej nominácie. 

s) V prípade, že sa na zápas nedostaví delegát, preberá a plní všetky jeho povinnosti, 

s výnimkou hodnotenia rozhodcov, jeden z hlavných rozhodcov. 

 

IV. Licencia rozhodcu 

Všeobecné ustanovenia 

a) Rozhodcovská komisia SZMF rozhodla, že od roku 2021 budú na zápasy, ktoré 

organizuje SZMF, nominovaní len rozhodcovia s platnou licenciou rozhodcu SZMF.  

b) Pre tieto účely boli vypracované presné definície jednotlivých druhov licencií a spôsob 

ako sa o tieto licencie uchádzať.  

Druhy licencií:   

- licencia A  

- licencia B  
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- licencia C  

- licencia rozhodcu WMF 

Licencia C 

a) Rozhodca, ktorý vykonáva svoju funkciu na úrovni oblastného zväzu a riadi zápasy 

a súťaže organizované oblastným zväzom, pod ktorý spadá. 

b) Vydávanie certifikátu licencie C a vykonávanie písomného testu je v plnej kompetencii 

oblastných líg SZMF. 

c) Držiteľa licencie C ma právo nominovať oblastná liga, v ktorej rozhodca píska na 

absolvovanie licenčného konania B. 

 

Licencia B 

a) Rozhodca s platnou licenciou B je oprávnený viesť zápasy ako hlavný rozhodca na 

úrovni základných skupín Majstrovstiev Slovenska v malom futbale a základných 

skupín Winter Cupu. 

b) Rozhodca s platnou licenciou B má oprávnenosť viesť zápas Niké Superligy ako tretí 

(pomocný) rozhodca. 

c) Podmienky pre úspešne získania licencie B sú:  

- účasť na školení rozhodcov SZMF, ktoré zorganizuje RK SZMF v spolupráci s VV 

SZMF, 

- absolvovanie písomného testu,  

- absolvovanie ústneho preskúšania.  

d) Poplatok na zisk licencie B určuje každý rok Rozhodcovská komisia SZMF.  

 

Licencia A 

a) Rozhodca s platnou licenciou A je oprávnený viesť zápasy ako hlavný rozhodca na 

úrovni základných skupín a nadstavbovej časti Majstrovstiev Slovenska v malom 

futbale a Winter Cupu. 

b) Rozhodca s platnou licenciou A má oprávnenosť viesť zápas Niké Superligy ako hlavný 

rozhodca. 

c) Kandidáta pre zisk licencie A nominuje výhradne Rozhodcovská komisia SZMF. 

d) Podmienky pre úspešne získania licencie A sú:  

- účasť na školení rozhodcov SZMF, ktoré zorganizuje RK SZMF v spolupráci s VV 

SZMF, 

- úspešne absolvovanie písomného testu,  

- úspešné absolvovanie ústneho preskúšania,  

- úspešné absolvovanie testov fyzickej pripravenosti.    

e) Poplatok na zisk licencie A určuje každý rok Rozhodcovská komisia SZMF. 
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Rozhodca WMF 

a) Rozhodca s licenciou rozhodcu WMF je oprávnený viesť zápasy, ktoré organizuje 

WMF a EMF. 

b) Podmienkou k titulu rozhodcu WMF je úspešne vykonanie testu a absolvovanie 

školenia  WMF v  anglickom jazyku podľa podmienok, ktoré stanovuje WMF. 

c) Celý proces získania licencie je v plnej kompetencii WMF.  

d) VV SZMF na odporučenie  RK SZMF nominuje na toto školenie vhodných kandidátov, 

ktorí úspešné zvládli licenciu A.  

 

Licenčné testy 

a) Rozhodcovská komisia SZMF stanovuje úrovne jednotlivých licencií a podmienky 

k ich udeleniu. 

b) Rozhodcovská komisia SZMF vyhlasuje termíny konania licenčných testov a taktiež 

určuje podobu licenčných testov, i testov fyzickej spôsobilosti.  

c) Licenčný test je zložený z teoretickej a praktickej časti, pričom teoretická časť obsahuje 

otázky z pravidiel malého futbalu. 

d) Náročnosť licenčného testu z teoretickej časti je určená úrovňou licencie, o ktorú sa 

kandidát uchádza. 

e) Test pre licencia C je zložený zo základov pravidiel malého futbalu, podľa ktorých sa 

hrajú jednotlivé oblastné ligy v malom futbale. Dobu platnosti tejto licencie určuje 

oblastný zväz malého futbalu, ktorý licenčný test vykonáva.  

f) Test pre licenciu B je zložený zo stredne náročných až náročných otázok z pravidiel 

malého futbalu, z posudzovania stredne náročných až náročných situácií a z povinnosti 

tretieho rozhodcu. Doba platnosti licencie je 24 mesiacov. 

g) Test pre licenciu A je zložený z náročných otázok z pravidiel malého 

futbalu, z posudzovania náročných situácií a z povinnosti tretieho rozhodcu. Doba 

platnosti licencie je 24 mesiacov.  

 

Testy fyzickej spôsobilosti 

a) Pre udelenie Licencia A, musí nominovaný rozhodca absolvovať testy fyzickej 

spôsobilosti. 

b) Test fyzickej spôsobilosti je zložený z troch kategórií:  

- test vytrvalosti – Yo Yo test  

- rýchlostný test – 4x10m  

- test bežeckej zdatnosti 160m (dráhový beh) 

Test vytrvalosti – Yo Yo test 

Yo-Yo test meria schopnosť uskutočniť opakované intervalové behy počas dlhšieho časového 

úseku. Testovaný štartuje na prostrednej línii a začína bežať 20 metrovú vzdialenosť 

k vzdialenejším kužeľom podľa zvukového signálu z CD. Po dobehnutí sa otočí a beží 
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k základnej pozícii na základe ďalšieho signálu. Po každých 40 metroch (beh tam a späť) 

nasleduje 10 sekundový aktívny odpočinok (chôdza, alebo výklus) v 5 metrovom koridore. 

Nasleduje návrat na strednú líniu a po signály ďalší 40 metrový beh. Čas odpočinku je vždy 10 

sekúnd. Čas na zabehnutie sledovaného úseku sa postupne skracuje. Pri dlhom úseku sa stačí 

dostať jednou nohou na úroveň kužeľa, kužeľ pri krátkom úseku musí rozhodca obísť. Výstraha 

je udelená keď testovaný v určenom čase nezabehne 40 metrový úsek. Testovaný je z testu 

vyradený, pokiaľ niektorý z ďalších úsekov po tomto varovaní neprebehne v určenom čase. Za 

dosiahnutý level je považovaný ten level, pri ktorom je rozhodca z testu vyradený. 

Rýchlostný test – 4x10 metrov 

Rozhodca štartuje behom vzad a nasleduje beh vpred, vzad a cieľ pretne smerom vpred. Obe 

nohy pri štarte sú za čiarou, pri dobiehaní sa aspoň jedna noha musí dotknúť čiary, aby test 

mohol byť uznaný. 

Test bežeckej zdatnosti (dráhový beh) – 160 metrov 

Rozhodca štartuje smerom vpred, nasleduje otočka a beží vzad, nasleduje beh vpred, otočka 

a beh vzad, ďalej vpred, otočka, cval stranou pravým bokom, otočka a cval stranou ľavým 

bokom, otočka a beh pozadu, otočka šprint do cieľa. Rozhodca musí vždy kužele obiehať. 

 

 Druh testu Limit testu 

1. Yo-Yo test   

2. 15 minút odpočinok a strečing  

3. Rýchlostný test 4x10 metrov  

4. 15 minút odpočinok a strečing  

5. Test bežeckej zdatnosti 160 metrov  

 

Zníženie úrovne licencie a odobratie licencie 

a) Rozhodcom môže byť z rozhodnutia Rozhodcovskej komisie SZMF znížená úroveň 

licencie a to z nasledujúcich dôvodov:  

- nedostavenie sa k pribežnému testu,  

- neabsolvovanie požadovanej úrovne priebežného testu,  

- dlhodobo nestabilné výkony na základe hodnotení delegátov  

- porušenie Kódexu rozhodcov.  

 

b) Rozhodcom môže byť z rozhodnutia RK SZMF odobraná licencia a to z nasledujúcich 

dôvodov: 

- dlhodobo nestabilné výkony na základe hodnotení delegátov,  

- hrubé porušenie Kódexu rozhodcov. 
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V. Kódex rozhodcov 

a) Tento kódex zhŕňa základné pravidlá správania pre všetkých rozhodcov, ktorí sú 

nominovaní SZMF alebo sa zúčastnia aktivít SZMF inou formou. 

b) Povinnosťou všetkých rozhodcov SZMF je jednať nestranne a nezaujato pri výkone 

rozhodcu ale aj v iných prípadoch. To znamená vždy vystupovať objektívne a vyvážene, 

nepripustiť akékoľvek obvinenie, rešpektovať fair-play a jednať seriózne v každej akcii 

alebo situácii spojenej s malým futbalom. Rozhodca musí ku každej oficiálnej 

nominácii pristúpiť s patričnou profesionalitou. 

c) Rozsah zodpovednosti a miera nezávislosti zaručená rozhodcom z titulu jeho funkcie 

vyžaduje vždy najmenej rovnako vysokú úroveň nasadenia a odborných kvalít z jeho 

strany. Kľúčová pozícia a právomoci zverené rozhodcom pri zápasoch potom vyžadujú 

rovnaké vysoké morálne kvality a dodržiavanie etických pravidiel rozhodcami. 

Rešpektovanie týchto vysokých nárokov sa odráža a bude odrážať v hodnotení 

a vyjadreniach ostatných aktérov a verejnosti nielen smerom k rozhodcom, ale taktiež 

k celej SZMF. Dodržiavanie tohto vysokého štandardu chovania by mali všetci 

rozhodcovia dobrovoľne a svedomito sledovať sami, rovnako ako bude sledované 

zvonku. 

d) Dôvera v profesionalitu rozhodcov musí začínať vo vnútri tohto zboru. Pokiaľ budú 

rozhodcovia rešpektovať a aktívne prezentovať pravidlá obsiahnuté v tomto kódexe, 

môžu byť následne potvrdené. Vďaka tomu môže dôvera k rozhodcom v rámci širokej 

základne malého futbalu naďalej rásť. Integrita a etické správanie rozhodcov je jedným 

zo základných predpokladov ďalšieho rozvoja malého futbalu v našej krajine. 

e) Vedenie SZMF bude aktívne presadzovať pochopenie, prijatie a aktívne napĺňanie 

uvedených princípov.  

 

Článok 1 

Rozhodca SZMF nesmie mať v súvislosti v výkonom svojej funkcie žiadne záväzky okrem 

nestranného a fair-play riadenia zápasov v malom futbale. Neprijateľné sú akékoľvek 

rozhodnutia či vyjadrenia uskutočnené na základe osobnej zaujatosti, vedľajších povinností 

alebo nátlaku akejkoľvek strany. 

Rozhodca musí: 

- považovať lojalitu voči športovému zápasu a voči SZMF za nadradenú záväzkom či 

vzťahom k jednotlivým osobám, alebo vlastným záujmom, 

- dodržiavať pravidlá malého futbalu, legislatívne predpisy a nikdy ich verejne 

nekritizovať, 

- podporovať ostatných členov zboru rozhodcov, rovnako ako ostatných funkcionárov 

SZMF, 

- neuskutočňovať žiadne osobné prísľuby, ktoré by mohli byť v rozpore so štandardnými 

postupmi a oficiálnymi výstupmi SZMF, 
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- zdržať sa priamej a nepriamej účasti v akomkoľvek podnikaní vo vzťahu k ostatným 

stranám, pokiaľ by to mohlo byť v konflikte so záväzkami SZMF alebo v rozpore 

s týmito princípmi, 

- neodkladne oznámiť akékoľvek korupčné konanie alebo správanie RK SZMF, alebo 

niektorému inému členovi VV SZMF. 

 

Článok 2 

Rozhodca nesmie nikoho akýmkoľvek spôsobom diskriminovať ani zvýhodňovať 

z akýchkoľvek dôvodov, obzvlášť za odmenu, dary, či poskytnutie iných výhod.  

Rozhodca nesmie pre seba ani pre svoju rodinu, či známych prijať benefity či výhody za 

okolností, z ktorých by mohli byť vyvodzované súvislosti s výkonom ich povinností pri 

zápasoch. 

Rozhodca sa musí vyhnúť vzťahom s osobami alebo organizáciami, ktoré by mohli 

ovplyvňovať alebo byť vykladané ako ovplyvňujúce pri nestrannom výkone ich povinností. 

Rozhodca nesmie priamo ani nepriamo prijať ponuku úplatku, prémií alebo iných platieb, či 

iných hodnotných vecí alebo služieb, ani zadržovať informácie o poskytovaní takých 

neodôvodnených výhod v súvislosti so zápasmi alebo výsledkom zápasu.  

Rozhodcovia sú povinní ihneď oznámiť RK SZMF, alebo niektorému z členov VV SZMF 

každé zistenie v súvislosti s priestupkami proti základným princípom športového správania, 

fair-play alebo proti etickým princípom. 

 

Článok 3 

Rozhodcovia sú povinní správať sa spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno SZMF a ktorý 

zodpovedá významu ich funkcií.  

Z tohto pohľadu sú rozhodcovia povinní zdržať sa: 

- akýchkoľvek prehlásení a vyjadrení, ktoré by mohli poškodiť image malého futbalu, 

alebo SZMF, 

- správania, ktoré by mohlo poškodiť image malého futbalu alebo SZMF. 

V osobných kontaktoch a komunikácii medzi funkcionármi SZMF počas oficiálnych aktivít 

SZMF, alebo aj mimo nich musí rozhodca dodržiavať pravidlá vzájomného rešpektu 

a zdvorilosti. Neprijateľné je najmä: 

- ohovárať, alebo šíriť klebety smerujúce na kluby, osoby, alebo iné zložky SZMF, 

- vťahovať iné osoby do akcií mierených proti prirodzeným záujmom SZMF, 

- komunikovať do médií informácie – alebo také informácie zbierať – s cieľom poškodiť 

SZMF, funkcionárov, alebo partnerov zväzu. 
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Článok 4 

Rozhodca nesmie konzumovať alkohol, utlmujúce lieky, omamné látky alebo iné návykové 

látky. 

To zahŕňa predovšetkým: 

- konzumáciu alkoholu pred, počas a bezprostredne po podujatí, 

- konzumáciu utlmujúcich liekov, či liekov ovplyvňujúce plnú koncentráciu rozhodcu 

pred a počas podujatia, 

- konzumáciu iných omamných alebo návykových látok pred, počas alebo bezprostredne 

po podujatí, 

- akúkoľvek konzumáciu alkoholu, či podobných látok na verejných miestach v mieste 

konania zápasov, 

- akúkoľvek konzumáciu alkoholu, utlmujúcich liekov, iných omamných látok alebo 

návykových látok pred, počas a bezprostredne  po oficiálnej akcii SZMF, na ktorú bol 

rozhodca delegovaný alebo pozvaný. 

Výnimku pre konzumáciu alkoholu sú akcie, ktorej spoločenská povaha to povoľuje (ples, raut, 

oslavy a iné). 

 

Článok 5 

Slovné napadnutie, fyzické násilie, rasizmus, sexuálne obťažovanie ani iné podobné správanie 

nebude tolerované zo strany žiadneho účastníka, alebo osoby spájanej s aktivitami SZMF. 

Tolerancia, tak ako aj rovnoprávne a fair-play správanie medzi všetkými zúčastnenými sú 

základnými predpokladmi pre akékoľvek zapojenie rozhodcov do aktivít v rámci SZMF a pre 

konanie menom SZMF. 

Rozhodca sa nesmie zúčastniť konania a aktivít, ktoré vedú k obmedzovaniu práv, možnosti 

prístupu k zdrojom, informáciám alebo funkciám na základe ekonomických faktorov, rasy, 

farby pleti, náboženstva, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, postihnutia, národnosti alebo 

štátnej príslušnosti.  

 

Článok 6 

Povinnosťou rozhodcov je chrániť hráčov, funkcionárov tímu, ostatných členov SZFM, 

podporný personál, zástupcov televízií a médií, zástupcov partnerov a partnerských 

spoločností, divákov a ostatných pred nevhodným správaním. Rozhodca sa zaväzuje 

podporovať, zdôrazňovať a vyžadovať primerané a vhodné správanie zo strany všetkých vyššie 

uvedených účastníkov zápasov v malom futbale. 
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Článok 7 

Rozhodcovia sú povinní trvalo zvyšovať vlastnú kvalifikáciu dostupnými teoretickými 

a praktickými spôsobmi, napríklad sledovaním zápasov a prípravy družstiev, štúdiom pravidiel, 

technického a taktického vývoja hry. 

Pri zisťovaní a overovaní ich kvalifikácie a schopností sú rozhodcovia povinní uvádzať všetky 

fakty pravidelne a úplne. 

 

Článok 8 

Rozhodcovia sa zaväzujú, že budú jednať s ostatnými účastníkmi zápasov a ďalších akcií 

SZMF profesionálne a zdvorilo a budú sa zdržovať akejkoľvek verejnej kritiky ostatných 

členov SZMF, najmä iných rozhodcov. 

Rozhodcom je zakázané stávkovať na výsledky zápasov v rámci zápasov a súťaží 

organizovaných SZMF, alebo v súvislosti s ich profesionálnymi aktivitami mimo SZMF, či 

v zahraničí. Musia sa taktiež zdržať takého konania, ktoré by mohlo byť so stávkovaním na 

zápasy spájané. 

 

Článok 9 

Porušovanie pravidiel uvedených v tomto kódexe vrátane neplnenia povinnosti informovať 

o výskyte korupčného správania alebo o ovplyvňovaní zápasov, rovnako ako priestupky proti 

základným princípom etiky a športu, môžu viesť k zákazu funkcie alebo i k ďalšiemu 

potrestaniu rozhodcu. 

VI. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA ROZHODCOV 

Každý rozhodca musí dodržiavať nasledujúce pravidlá pre svoje správanie: 

- nosiť oficiálny odev a používať ďalšie vybavenie, pokiaľ ho obdržal od SZMF resp. od 

oficiálneho sponzora zväzu, 

- zdržať sa užitia akýchkoľvek látok, ktoré by mohli ovplyvniť jeho/jej fyzický alebo 

psychický výkon, 

- správať sa v súlade s vyššie uvedenými princípmi, vždy športovo, zdvorilo a s plnou 

kontrolou, a to tak ako počas akcie, tak na ceste do a z miesta konania, 

- dostaviť sa na miesto zápasu/akcie vždy včas pre uskutočnenie kontroly športoviska, 

zariadenia a vybavenia, k prejedaniu konkrétnych a miestnych špecifík, pre inštruktáž 

miestnych funkcionárov a pre výmenu užitočných informácií so všetkými účastníkmi 

akcie,  

- zdržať sa akejkoľvek verejnej kritiky SZMF, funkcionárov a klubov, 
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- získavať, dopĺňať a uplatňovať v praxi čo najširšie znalosti a porozumenie tak písaných 

pravidiel a dokumentov, ale aj zmyslu pre hru a pochopenie malého futbalu pre 

optimálne naplnenie svojej role a poslania pri každom zápase, 

- zaistiť a skontrolovať, aby zápisy a správy o zápase neobsahovali žiadne cudzie alebo 

neoprávnené vstupy a učiniť maximálne opatrenia proti ich prípadnému falšovaniu 

alebo zneužitiu, 

- nespochybňovať nominácie a poverenia svoje a ani ostatných rozhodcov, delegátov či 

ďalších funkcionárov. 

 

Rozhodca sa musí vyvarovať správania a činností, zakázaných alebo i povolených týmto 

kódexom, pokiaľ by také jednanie alebo činnosti mohli následne viesť k ich porušovaniu. 

 

Predovšetkým nesmie: 

- využívať SZMF, alebo jednotlivé akcie k vlastnému prospechu, 

- zvýhodňovať niektorého účastníka zápasu, 

- stratiť nezávislosť alebo nestrannosť, čo i len čiastočne alebo krátkodobo, 

- predávať alebo zverejňovať interné a citlivé informácie SZMF, 

- predpovedať alebo predčasne zverejňovať rozhodnutia orgánov SZMF, 

- predstierať poverenie činiť rozhodnutia menom SZMF, alebo orgánov zväzu, 

- negatívne ovplyvňovať verejnosť, alebo narúšať dôveru v SZMF, 

- prijímať neprimerané, alebo prehnané dary alebo výhody od kohokoľvek v súvislosti 

s aktivitami v malom futbale, 

- správať sa nešportovo, a to aj mimo svoje vlastné nominácie. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

a) Tento dokument bol vypracovaný Rozhodcovskou komisiou SZMF za účelom zlepšenia 

práce s rozhodcami SZMF, tvorbou licenčného systému SZMF a stanovením  kódexu  

rozhodcov. 

b) Rozhodcovská komisia SZMF si vyhradzuje právo na úpravu tohto dokumentu. 

c) Všetci rozhodcovia s platnou licenciou SZMF a členovia Rozhodcovskej komisie 

SZMF sú povinní sa týmto dokumentom riadiť.  

d) Tento dokument môže byť doplnený ďalšími dokumentami alebo nariadeniami, ktoré 

ovplyvňujú prácu rozhodcov alebo Rozhodcovskej komisie ako napríklad jednotlivé 

propozície súťaži a podobne.  

 


