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POSTUP PRE ROZHODOVANIE ZÁPASOV V SEZÓNE 2022/2023 

 

1) Príchod na zápas 

• Dostaviť sa na zápasy Extraligy mužov - MEX, Hyundai extraligy žien - ZEX, Extraliga juniorov – 

JEX, 1. liga mužov – M1, 1. liga žien – Z1  minimálne 60 minút pred oficiálnym začiatkom 

zápasom do haly a byť 30 minút pred zahájením zápasu riadne oblečený a pripravený k vedeniu 

zápasu.  

• Vysvetlenie pojmu riadne oblečený špecifikujú Pravidlá správania a obliekania rozhodcov. 

 

2) Kontrola elektronického zápisu o stretnutí  

a) 30 minút pre začiatkom zápasu skontrolovať v elektronickom zápise o stretnutí (ďalej len 

„EZ“) nasledovné: 

- Počet nastúpených hráčov sedí s počtom hráčov zapísaných v EZ. Pokiaľ je počet 

hráčov uvedených v EZ vyšší ako skutočný počet hráčov, vymaže sa hráč, ktorý nie 

je v okamžiku začiatku zápasu na ihrisku. Pokiaľ je počet hráčov uvedených v EZ 

menší ako je počet hráčov pripravených na ihrisku, nepripustiť hráča, ktorého 

meno nie je uvedené v EZ. 

- V zmysle predpisov (SP, ods. 11.6., písm. n, o) musí rozhodca pred zápasom zistiť 

totožnosť vedúceho družstva a trénera (musia sa preukázať dokladom OP, VP, pas) 

a skontrolovať či tieto osoby sú zapísane v EZ. Pokiaľ rozhodca ich totožnosť 

pozná, kontrola nie je potrebná. 

- Kontrola dátumov narodení nie je potrebná, nakoľko EZ tuto kontrolu už vykonal. 

 

b) Z rozhodnutia rozhodcu, alebo na vyžiadanie kapitánom, alebo vedúcim družstva pri 

zápasoch mládeže uskutočniť kontrolu totožnosti hráčov oboch družstiev. Informácie o 

uskutočnenej kontrole totožnosti rozhodca zapíše do EZ. Hráč, ktorý nepreukáže 

totožnosť vierohodným osobným dokladom (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz) 

nebude pripustený k zápasu. 

 

c) V prípade neprítomnosti vedúceho družstva pri zápasoch žiackych a dorasteneckých 

družstiev rozhodcovia skontrolujú totožnosť prítomnej osoby staršej 18 rokov, pokiaľ 

táto nepreukáže svoju totožnosť, rozhodcovia túto skutočnosť uvedú do EZ a osoba 

nemôže plniť povinnosť klubu podľa 4.3. písm i) Súťažného poriadku SZFB. V prípade, že 

rozhodcovia prítomnú osobu staršiu ako 18 rokov osobne poznajú, kontrolu 

neuskutočňujú. 

 

d) pokiaľ nie je prítomný vedúci družstva, preberá jeho funkciu automaticky kapitán 

družstva, ktorý dosiahol vek 18 rokov. 

 

  

3) Kontrola ihriska 

• Pred zápasom skontrolovať hraciu plochu - rozmery, vyznačenie bránkoviska, striedačiek a 

trestných lavíc. 

• Bránky a mantinely (ak sú riadne označené certifikačnou nálepkou IFF); funkčnosť sieťky; 

pokiaľ na nich nie je žiadna certifikácia odhadnúť (odmerať) či vyhovuje rozmerovo (výška 

115 cm, šírka 160 cm). 
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• Rozhodca musí skontrolovať prítomnosť „zdravotnej služby“ (ďalej len ZdS). Za ZdS sa 

považuje osoba označená ako ZdS (nie hráč, tréner alebo iný funkcionár družstva). Za ZdS 

sa považuje i lekár prítomný na lavičke usporiadateľského družstva. Rozhodca skontroluje 

totožnosť ZdS a dá zapísať meno a priezvisko do EZ. 

• Prípadné nedostatky nahlásiť zapisovateľskému stolíku a trvať na odstránení takých 

nedostatkov, ktoré môžu byť odstránené. 

• Všetky nedostatky dá uviesť rozhodca do EZ. 

 

4) Kontrola výstroja hráčov 

• Používaný výstroj musí byť označený certifikačnou značkou IFF – týka sa loptičky, florbalky, 

brankárskej masky a mriežky brankárskej masky. 

• V prípade zistenia pred zápasom upozorniť hráča, že s riadne neoznačeným materiálom 

nesmie hrať. Výnimkou je chýbajúca certifikácia na mriežke brankárskej masky. 

• V prípade zistenia počas hry postupovať nasledovne – hráča najskôr upozorniť, že s týmto 

výstrojom viac nesmie pokračovať v hre. V prípade, že neposlúchne, rozhodca bude 

postupovať podľa pravidiel. Platí aj v prípade zistenia evidentného zloženia palice a čepele 

z dielov rôznych výrobcov. 

• Chyby na výstroji týkajúce sa štulpní , trenírok a kapitánskej pásky riešiť upozornením 

súperovho kapitána a opýtať sa či požaduje trest. V prípade, že si ho vyžaduje, rozhodca je 

povinný príslušný trest udeliť. 

 

5) Nástup na zápas (MEX,ZEX,JEX,M1,Z1) 

• Rozhodcovia spolupracujú s hlavným usporiadateľom. Postupuje sa podľa Predpisu pre 

ceremoniály pri ligových zápasoch. 

• V prípade, že sa nástup neuskutoční, uvedie rozhodca túto skutočnosť do EZ. 

 
 

6) Nástup družstva po skončení zápasu 

• Obaja rozhodcovia sa postavia na stredovú čiaru pri zapisovateľskom stolíku (viď. obrázok) 

a nasleduje pozdravenie kapitánmi oboch družstiev rozhodcom, družstvám a divákom. 

Následne si hráči družstiev podajú ruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Príručka rozhodcov 

Edícia 2022 

 

 

7) Po nástupe a pozdrav družstiev 

• Skontrolovať online EZ a následne súčasne rozhodcovia, vedúci družstiev a hlavný 

usporiadateľ potvrdia SMS formou EZ. Svojim SMS potvrdením všetci potvrdzujú správnosť 

údajov v EZ (tzn., že v EZ sú zapísané všetky dôležité udalosti a skontrolované rozhodcom). 

• Pokiaľ sa vedúci družstva nedostaví k SMS potvrdeniu EZ, urobia rozhodcovia všetko, čo je 

v ich silách, aby bol EZ vedúcim družstva potvrdený. Pokiaľ  sa vedúci družstva aj tak 

nedostaví, uvedú túto skutočnosť do záznamu rozhodcov v EZ. 

• Pokiaľ vedúci družstva odmietne potvrdiť EZ – v praxi to znamená, že je prítomný, ale 

prehlási, že odmieta potvrdiť EZ – rozhodcovia vedúceho družstva poučia o tom, že 

odmietnutie potvrdenia EZ je disciplinárny prehrešok a bude zahajané disciplinárne 

konanie; pokiaľ i naďalej vedúci družstva odmieta potvrdiť EZ, rozhodcovia túto skutočnosť 

uvedú do EZ. 

• Nechať EZ potvrdiť observerom zápasu, ak je prítomný.  
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KOMUNIKÁCIA SO ZAPISOVATEĽSKÝM STOLÍKOM 

 

1) Nedostatky na hracej ploche 

• Nahlásiť všetky nedostatky na hracej ploche a trvať na odstránení pokiaľ je to možné; všetky 

zistené nedostatky uviesť do EZ. 

 

2) Gól 

• Nahlásiť číslo hráča, ktorý skóroval + nahlásiť číslo hráča, ktorý asistoval. Ak hráč nebude 

uvedený v EZ, nebude možné prideliť gól. Zapisovateľ oznámi skutočnosť rozhodcovi, ktorý 

bude následne riešiť či ide o chybné číslo v EZ alebo o neuvedenie v EZ. 

 

3) Vlastný gól 

• Jedná sa o gól plne dosiahnutý brániacim hráčom (vysvetlené v dokumente „Rozšírený 

výklad zmien z pravidiel florbalu – edícia 2022“). Rozhodca nahlási číslo hráča, ktorý vstrelil 

vlastný gól a taktiež nahlási zapisovateľovi, že ide o vlastný gól. 

 

4) Trestné strieľanie 

• Nahlásiť, že bude nasledovať trestné strieľanie. Taktiež nahlásiť družstvo, ktoré ho bude 

vykonávať. Rozhodca musí upozorniť zapisovateľa aby označil prípadný vstrelený gól 

a taktiež aj zapísal nepremenené trestné strieľanie. 

 

5) Vylúčenie 

• Nahlásiť družstvo, ktorého hráčovi bol udelený trest, číslo hráča, ktorý je trestaný + dĺžku 

trestu + previnenie hráča. 

 

6) Striedanie brankárov 

• Nahlásiť družstvo, ktoré strieda brankára a číslo nového nastupujúceho brankára.  

 

7) Prerušenie hry zo strany rozhodcov 

• Trojitým hvizdom a signálom time-outu – nutný očný poprípade i verbálny kontakt 

s časomeračom 

 

8) Time-out 

• Nahlásiť tím, ktorý si ho vyžiadal.  

 

9) Kontrola EZ po zápase 

• Rozhodca skontroluje kompletnosť vyplnenia, či súhlasí konečný stav počtu gólov na oboch 

stranách, počet udelených trestov a ich správne zapísanie, atď. 
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POSTUP PRI UDELOVANÍ TECHNICKÉHO VYLÚČENIA A VYLÚČENIA 

DO KONCA STRETNUTIA 

 

1) Technické vylúčenie 

• Uložiť hráčovi trest signálom podľa pravidiel (červená karta). 

• Nahlásiť zapisovateľovi potrestaného hráča a uviesť že ide o technické vylúčenie. 

• V prípade udelenia technického vylúčenia za neuvedenie hráča v online ZOS zistiť meno 

hráča a uviesť ho do EZ. 

 

2) Vylúčenie do konca stretnutia 

• Uložiť hráčovi trest signálom podľa pravidiel (červená karta). 

• Nahlásiť zapisovateľovi potrestaného hráča a uviesť že ide o vylúčenie do konca stretnutia. 

• Nahlásiť zapisovateľovi akého priestupku sa hráč dopustil napr. (909 – Hrubosť, 925- 

nešportové správanie). 

• Po skončení zápasu uviesť do EZ krátky popis celej situácie. 

• Rozhodca je povinný svoje vyjadrenie k celej situácií odoslať na mailovú adresu 

dkszfb@szfb.sk a to najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu. 

 

 

POSTUP PRI ZAPÍSANÍ PODNETU K DISCIPLINÁRNEMU KONANIU DO 

ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU O STRENUTÍ 

 

• Do EZ je potrebné vyslovene napísať, že sa jedná o podnet na DK. 

• Do EZ je potrebné napísať krátky popis situácie, ktorá viedla k zapísaniu podnetu na DK. 

Napísať konkrétne čísla a mená hráčov, ktorý sa dopustili daného priestupku. 

• Rozhodca je povinný svoje vyjadrenie k celej situácií odoslať na mailovú adresu 

dkszfb@szfb.sk a to najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu. 

 

 

  

mailto:dkszfb@szfb.sk
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ASPEKTY ČINNOSTI ROZHODCU 

 

Rozhodca nie je počas zápase v pozícii strážnika a udeľovača trestov, ale v pozícii osoby, ktorá zápas 

riadi (vedie). Jeho snahou je štýlom vedenia (riadenia) zápasu predchádzať vzniku takých situácii, 

za ktoré by bolo nutné udeľovať tresty. Pravidlá florbalu dávajú značný priestor rozhodcom v tom, 

čo všetko záleží na ich posúdení. Rozhodcovia by mali byť schopní maximálnej empatie k správaniu 

ostatných účastníkov zápasu.  

Rozhodca je účastníkom zápasu a priamo sa podieľa na jeho priebehu. Mal by svojou činnosťou 

prispievať na atraktivite riadeného zápasu a snažiť sa o jeho čo najplynulejší priebeh.  

 

1) Vedenie zápasu 

• rozhodca by mal vystupovať v pozícii „pokojnej sily“, to znamená byť si vedomý vážnosti a 

zodpovednosti svojho postavenia, ale nezneužívať ho k prehliadaniu hráčov;  

• správanie rozhodcu by malo spĺňať tieto atribúty: rozhodnosť, pozitívnosť, uvoľnenosť, pokoj, 

objektívnosť, férovosť a odvahu;  

• svojím postojom dáva rozhodca najavo svoje správanie: mal by stáť uvoľnene, mierne 

rozkročený, obe ruky voľne spustené pozdĺž tela, píšťalku držať v ruke a nie v ústach;  

• rozhodcovia sú na ihrisku pre hráčov nie naopak;  

• rozhodcovia by mali vystupovať ako osobnosti, ktoré sú si isté svojimi rozhodnutiami;  

• štýl vedenia zápasu má zodpovedať dianiu na ihrisku;  

• rozhodcovia musia zachovávať jednotný trend posudzovania zákrokov všetkých hráčov;  

• rozhodcovia sa musia správať k obom družstvám rovnako;  

• rozhodcovia nesmú dávať najavo antipatie voči ktorémukoľvek účastníkovi zápasu;  

• rozhodcovia musia komunikovať navzájom v maximálnej možnej miere behom hry;  

• rozhodcovia musia vytvárať pozitívnu náladu na ihrisku;  

• rozhodcovia sa musia plne venovať dianiu na ihrisku i pri komunikácii so zapisovateľským 

stolíkom;  

• rozhodcovia si musia osvojiť schopnosť vcítenia sa do jednania hráčov; 

• rozhodcovia sa nesmú tváriť, že zákrok nevideli, keď k nemu stáli čelom; nehádžu 

zodpovednosť na druhého rozhodcu. 

2) Komunikácia 

• rozhodcovia sa vždy pri komunikácii snažia o vytvorenie pozitívnej atmosféry;  

• rozhodcovia nesmú svojím správaním provokovať hráčov;  

• rozhodcovia musia komunikovať v maximálne možnej miere s hráčmi počas hry, tzn. dávať im 

najavo posudzovanie situácie verbálnym prejavom („výhoda“, „čistý zákrok – lopta“, 

upozorňovať na situácie predovšetkým pred bránkou a pod.);  

• komunikáciu v prerušenej hre naopak minimalizovať a viesť vo forme rozhovoru (odpoveď na 

položenú otázku), nie vo forme diskusie (hráč či kapitán sa snaží rozhodcovi vysvetliť či vnútiť 

svoj názor);  

• nepripúšťať diskusie, keď sa vytvára u rozhodcu skupina diskutujúcich a predlžuje sa prerušená 

hra (neatraktívne z pohľadu diváka);  

• diskusie nepripúšťať ani cez prestávky, ale presúvať na čas po zápase (po vychladnutí emócií, 

väčšinou k diskusii nepríde, resp. je vedená v príjemnej atmosfére). 
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3) Vnímanie zápasu a udeľovanie výhod 

• rozhodcovia musia vnímať náladu zápasu, schopnosti hráčov, ich snahu hrať tvrdo, ale fér, 

taktiku jednotlivých družstiev a tomu všetkému prispôsobiť štýl vedenia zápasu;  

• rozhodcovia musia byť schopní reagovať na zmenu štýlu hry v závislosti na vývoj zápasu a jeho 

nálady;  

• rozhodcovia musia byť schopní predvídať úmysly hráčov;  

• rozhodcovia musia udeľovať výhody zmysluplne a pre hráčov zrozumiteľným spôsobom; ako 

signalizáciou, tak i slovne „výhoda“;  

• rozhodcovia musia byť schopní správne posúdiť, kedy výhoda prestáva byť výhodou a odpískať 

voľný úder;  

• rozhodcovia nesmú udeľovať výhodu v nesprávnych situáciách a v prípadoch, kedy je pre 

družstvo výhodnejšie zahrávať voľný úder;  

• rozhodcovia musia udeľovať vhodne tresty v spojitosti s výhodou (vylúčenie, voľné údery, 

trestné strieľanie).  

 

4) Interpretácia pravidiel 

• rozhodcovia musia poznať pravidlá úplne dokonale a musia byť schopní pravidlá správne 

aplikovať v zápase;  

• rozhodcovia musia poznať výklad pravidiel a postupovať podľa neho;  

• obidvaja rozhodcovia v páre musia interpretovať pravidlá rovnako, mať rovnako nasadenú 

výšku posudzovania zákrokov a celý zápas udržať rovnaký štýl vedenia zápasu;  

• rozhodcovia by mali byť schopní rozlišovať medzi úmyselným priestupkom a neúmyselným 

zavinením;  

• rozhodcovia by nemali priestupky, ktoré dobre nevideli, posudzovať ako nedovolené;  

• rozhodcovia si musia všímať skryté priestupky mimo hry, priestupky na striedačke a priestupky 

behom prerušenia.  

  

5) Udeľovanie trestov 

• rozhodcovia musia používať správne rôzne druhy trestov;  

• rozhodcovia musia byť schopní udeliť prvý trest v správny čas a nastaviť tak mieru pre 

udeľovanie trestov pre celý zápas;  

• rozhodcovia musia byť schopní nastaviť mieru pre udeľovanie trestov v správnej výške a udržať 

ju po celý zápas;  

• rozhodcovia musia byť schopní správne posúdiť i niekoľko po sebe idúcich priestupkov 

vedúcich k vylúčeniu a odloženému vylúčeniu a neurobiť chybu v poradí pri udeľovaní viacej 

trestov naraz;  

• nie je príliš vhodné striktne posudzovať samovoľný priestupok, ktorý neovplyvnil hru a ktorý si 

všimol iba rozhodca, vhodnejšie je hráča najprv upozorniť (pri opakovanom priestupku po 

upozornení sa už nejedná o samovoľný priestupok). 
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6) Pohybový systém 

• pohyb rozhodcov by mal byť aktívny, kľudný, uvoľnený, vždy čelom k hre;  

• rozhodcovia sa musia vyvarovať situáciám, kedy prekážajú pohybu loptičky alebo hráčov;  

• rozhodcovia musia byť schopní pomocou vzájomnej spolupráce správne kontrolovať celý 

priestor ihriska;  

• rozhodcovia sa musia vyvarovať situácii, kedy obaja rozhodcovia sledujú loptičku a nevnímajú 

ostatné dianie na ihrisku;  

• rozhodcovia musia správne zaujať pozíciu za bránkou s ohľadom na kontrolu bránkovej čiary;  

• rozhodcovia musia dodržiavať pohybový systém. 

 

7) Signalizácia a pískanie 

• rozhodcovia musia signalizovať najskôr smer hry a až potom signál pre príslušný priestupok;  

• rozhodcovia musia signalizovať priestupky jasne, prípadne sprevádzať signál slovným 

výkladom;  

• obaja rozhodcovia musia signalizovať podobným spôsobom;  

• rozhodcovia musia používať signalizáciu i vo vzájomnej komunikácii medzi sebou behom 

zápasu (kto bude vylúčený a pod.);  

• dôležité vlastnosti správnej signalizácie: dôveryhodnosť, istota, rýchlosť, zreteľnosť a štýl;  

• rozhodcovia musia pískať dostatočne silne, variabilne, zrozumiteľne, obaja rozhodcovia 

podobne a vhodne zvoleným štýlom;  

• rozhodcovia musia používať rôzne stupne hvizdu podľa dôvodu prerušenia hry;  

rozhodcovia by sa mali vyvarovať situácii, kedy zapískajú priestupok súčasne, alebo keď 

odpískajú priestupok z príliš veľkej vzdialenosti. 

 

8) Ostatné aspekty 

• rozhodcovia sa musia dostaviť k zápasu včas;  

• rozhodcovia by mali venovať dostatok času k príprave na zápas;  

• rozhodcovia musia byť oblečení podľa „Pravidiel obliekania, správania a komunikácie s 

ostatnými účastníkmi zápasu“;  

• rozhodcovia musia mať v poriadku ostatnú výstroj (píšťalky, červenú kartu);  

• rozhodcovia musia pred zápasom skontrolovať EZ, hraciu plochu a jej okolie.  

  



 

 

Príručka rozhodcov 

Edícia 2022 

ZMENY A NOVINKY V PRAVIDLÁCH FLORBALU IFF  

 

1) 5 minútový trest je v pravidlách zrušený, nahradí ho nový trest na 2 + 2 minúty. Bude sa nazývať 

„väčší trest“. 

2) Odložené vylúčenie po novom končí v momente, keď hráč družstva, ktoré sa previnilo aktívne 

zahrá loptičku. 

3) Ak družstvo, ktoré sa previnilo získa loptičku, následkom čoho bude ukončené odložené vylúčenie, 

nasledovať bude voľný úder z najbližšieho miesta na vhadzovanie. 

4) Pokiaľ hráč zlomí florbalku, musí ju odpratať z hracej plochy najneskôr v najbližšom prerušení hry; 

5) Úmyselné zlomenie florbalky či poškodenie iného vybavenia môže viesť k osobnému trestu (2+10 

min). 

6) Zrušené pravidlo o zákaze viacnásobného kopnutia nohou do loptičky. 

7) Upresnené, kedy má byť družstvo po prestávke pripravené k hre, aby nedostalo trest za 

zdržiavanie hry. Družstvo musí mať po skončení prestávky aspoň 4 hráčov (3 + 1 alebo 4 + 0) 

pripravených na vhadzovanie, a súčasne, všetci vylúčení hráči musia sedieť na trestnej lavici. 

8) Pri zahájení trestného strieľania musí byť brankár v malom bránkovisku. 

9) Pravidlo o postavení hráča v malom bránkovisku bolo doplnené o postavení hráča v mieste, kde 

za normálnych okolností má stáť bránka. 

10) Sekanie florbalkou bolo pravidlami upravené tak, aby aj zásah do tela súpera bol považovaný ako 

nedovolený. 

11) Bolo upresnené pravidlo o hre na zemi a to nasledovne: Hra na zemi je považovaná za priestupok 

len vtedy, keď sa jej hráč dopustí v snahe získať tak výhodu; 

12) Bolo upresnené pravidlo o systematickej pasívnej hre družstva a to nasledovne: Za systematickú 

pasívnu hru je považované, ak družstvo opakovane hrá za svojou pomyselnou bránkovou čiarou 

v snahe zdržiavať hru. 

13) Bola zrušená možnosť žien hrať v sukniach či šatách. Taktiež bola zrušená povinnosť hráčov mať 

vytiahnuté štulpne až na úroveň kolien. 

14) Gól je považovaný za vlastný, len v prípade, ak brániaci hráč aktívnym a úmyselným pohybom tela 

alebo florbalky usmerní do bránky loptičku, ktorá zjavne smeruje od bránkovej čiary; 

15) Po novom už nepoznáme tri, ale len dva druhy vylúčenia do konca stretnutia, a to:  technický trest 

a trest do konca zápasu; 

16) V nových pravidlách pribudol „slovník pojmov“: 

• Cieľom slovníka pojmov nie je zmena v posudzovaní jednotlivých priestupkov, ale má slúžiť 

ako pomôcka pri rozhodovaní o výške trestu, ako aj o iných aspektoch hry. Ide o pojmy 

„neopatrný, bezohľadný, násilný a brutálny“. Tieto pojmy by mali lepšie definovať 

priestupky na : voľný úder → menší trest → väčší trest → trest do konca zápasu; 

• Cieľom slovníka pojmov je lepšia definícia pravidiel pre pochopenie a vnímanie florbalu. 

 

Zmeny v pravidlách sú podrobné vysvetlené v dokumente „Rozšírený výklad zmien 

z pravidiel florbalu – edícia 2022“. Tento dokument je zverejnený na webovej stránke SZFB 

v sekcií Komisia rozhodcov a observerov. 
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ZÁKLADNÉ ASPEKTY POHYBOVÉHO SYSTÉMU ROZHODCU 

 

• byť čo najbližšie k hre 

• mať pod kontrolou kritické zóny   

• mať pod kontrolou bránkovú čiaru  

• úsporný pohyb v smere hry  

1) Základy pohybového systému  

Medzi rozhodcami musí byť neustále 

loptička. Podľa pohybu loptičky a hráčov 

sa rozhodcovia pohybujú tak, že sú v 

podstate stále za úrovňou krajných 

brániacich hráčov. Vyvarovať sa 

smerovaniu do rohu a zostávaniu tam. 

Nebáť sa byť viac v ihrisku. Nepohybovať 

sa pri mantineloch či za mantinelmi na 

dlhej strane ihriska.  

2) Základné rozdelenie kontroly ihriska  

Rozhodcovia sa musia po celú dobu 

pohybovať podľa základného 

pohybového systému, aby mohli čo 

najlepšie sledovať a reagovať na 

vzniknuté situácie.  

Rozhodca musí mať pri hre v blízkosti 

bránky neustále pod kontrolou 

bránkovú čiaru.  

Vyvarujte sa priamym kontaktom s 

hráčmi, ani sa nepohybujte v ich 

bezprostrednej blízkosti.  
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3) Kontrola hracej plochy počas hry – 

príklad rozdelenia  

Ak je loptička vo vyšrafovanej ploche, 

sleduje loptičku rozhodca R1; rozhodca 

R2 preberá kontrolu nad bránkoviskom  

Ak je loptička v nevyšrafovanej ploche, 

sleduje loptičku rozhodca R2; rozhodca 

R1 v tomto prípade preberá kontrolu 

nad bránkoviskom.  

Jedná sa o jednu z možností rozdelenia 

kontroly hracej plochy.  

 

 

 

4) Kritické zóny na ihrisku  

Kritické zóny sa menia v závislosti od 

toho, kde je situácia 1-1 / 1-2 a pod. 

Ťažšie situácie s loptičkou alebo bez 

loptičky. Bránka (a hráči v blízkosti) 

musia byť po celú dobu pod kontrolou 

rovnako ako herné situácie s loptičkou.  

5) Zmena dlhších strán v prerušenej hre  

Rozhodcovia využijú prerušenú hru, 

kedy dôvodom prerušenia je napr. aut 

za bránkou.  

Vo chvíli, keď obe družstvá striedajú, tak 

si rozhodcovia tiež vymenia strany 

ihriska a to pozdĺž dlhej strany ihriska.  

Zmenu strán rozhodcovia využijú ku 

krátkej vzájomnej konverzácii.  
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6) Situácie pri prenášaní hry pozdĺž 

mantinelu  

                 Variant 1  

Pri prieniku hráča pozdĺž mantinelu 

rozhodca neuhýba za mantinel či do 

ihriska, ale správnym pohybom sa 

presúva priamo za bránku.  

Dôvodom je snaha o vyvarovanie sa 

nebezpečenstva spojeného s 

unáhleným únikom za mantinel a ďalej 

pri pohybe za bránku má rozhodca 

neustále pod kontrolou bránkovú čiaru.  

     Variant 2  

Rozhodca je bližšie k stredu ihriska (napr. pri presilovke). Neuteká potom pred hráčmi, ale uhne 

do boku a sledujúci súboj smeruje za bránku. Dočasnou zmenou strany ihriska rozhodca 

zabráni kolízii s hráčmi a dostane sa na správne miesto pri stálej kontrole svojej časti ihriska.  

 

7) Odstupovanie rozhodcu 

od mantinelu pri 

základnom pohybovom 

systéme   

Rozhodca R1 má v pozícii A pri súboji 

hráčov pri mantinely zakrytý výhľad 

hráčom Q, preto odstupuje od 

mantinelu smerom do ihriska do pozície 

B, aby na súboj hráčov lepšie videl. 

Podľa vývoja situácie sa buď vráti do 

pozície A alebo ustupuje za bránku. 

Rozhodca R2 kontroluje svoju polovicu 

ihriska.  

 

 

8) Pozície pri trestnom strieľaní 

Rozhodca R2 stojí chrbtom k striedačke 

a kontroluje bránkovú čiaru a prípadne 

previnenie brankára.  

Na začiatku trestného strieľania musí 

byť brankár na bránkovej čiare.  

Rozhodca R1 stojí oproti striedačke na 

úrovni veľkého bránkoviska a kontroluje 

celé prevedenie trestného strieľania a 

prípadné previnenie hráčov na 

striedačkách. Rozhodca R1 zahajuje 

vykonávanie trestného strieľania 

jedným hvizdom.  
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9) Pozície pri vhadzovaní 

na rohovom bode  

Rozhodca R2 stojí pred poliacou čiarou 

čelom k miestu vykonávania 

vhadzovania a kontroluje celé ihrisko 

pred sebou. Rozhodca R1 stojí v rohu 

priamo pri mieste vhadzovania buď za 

mantinelom, alebo v ihrisku pri zadnom 

mantineli. Pritom kontroluje 

vykonávanie vhadzovania. Rozhodca R1 

zahajuje vhadzovanie jedným hvizdom.  

 

 

 

 

10) Pozície pri góle, vylúčení, time-oute, 

pred zahájením a na konci tretín I  

Obaja rozhodcovia R1 a R2 stoja pred 

zapisovateľským stolíkom na stredovej čiare 

čelom ku striedačkám. Pri kontakte so stolíkom 

rozhodca R1 stojí stále čelom ku striedačkám a 

kontroluje celú hraciu plochu a iba rozhodca R2 

komunikuje so zapisovateľským stolíkom. 

Rozhodca R1 opakuje všetky signály po 

rozhodcovi R2.  

 

 

 

 

 

11) Pozície pri góle, vylúčení, time-oute, 

                pred zahájením a na konci tretín II  

Obaja rozhodcovia R1 a R2 stoja na 

stredovej čiare čelom ku striedačkám a 

zapisovateľskému stolíku tak, aby mali celý 

priestor pod kontrolou.  

Gól: po konzultácii o strelcovi a 

asistujúcom hráčovi medzi rozhodcami 

zostáva rozhodca R1 v rovnakej pozícii a 

rozhodca R2 odchádza k zapisovateľskému 

stolíku a komunikuje s ním. Potom už 

rozhodca R2 zostáva na strane striedačiek 

a zapisovateľského stolíku.  

Vylúčenie, time-out: po konzultácii na mieste podľa nákresu, zostáva rozhodca R1 na mieste a 

ukáže signál pre výšku trestu a priestupok (prípadne time-out), zatiaľ čo rozhodca R2 odchádza 

k zapisovateľskému stolíku a komunikuje s ním. Potom rozhodca R2 zostáva na strane 

striedačiek a zapisovateľského stolíku.  
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12) Pozície pri vhadzovaní na 

stredovom bode  

Rozhodca R1 stojí oproti striedačkám na 

opačnej polovici než rozhodca R2 a 

kontroluje celé územie pred sebou.  

Rozhodca R2 je na strane toho mužstva, 

ktoré práve skórovalo. Pred zahájením 

tretiny stojí rozhodca R2 na strane toho 

družstva, ktoré je vo vedení (pri remíze 

pri striedačke hostí).  

R2 je bližšie k stredovému bodu a 

skontroluje brankára a postavenie 

hráčov na vhadzovaní a po zahájení hry 

odstupuje do opačnej pozície k 

rozhodcovi R1.  

 

  

13) Cesta k zapisovateľskému 

stolíku I  

Rozhodca R2 stojí čelom k striedačkám 

pred zapisovateľským stolíkom, čaká na 

rozhodcu R1 a kontroluje celú hraciu 

plochu.  

Rozhodca R1 smeruje k 

zapisovateľskému stolíku poza bránku 

pozdĺž strany opačnej ku striedačkám.  

14) Cesta k zapisovateľskému 

stolíku II  

Rozhodca R1 smeruje pozdĺž mantinelu 

k zapisovateľskému stolíku. Pritom 

kontroluje celú hraciu plochu. Rozhodca 

R2 smeruje k stolíku pozdĺž stredovej 

čiary. Pritom musí predchádzať možným 

kontaktom s hráčmi, tzn. počká až v 

ceste medzi ním a stolíkom nebude 

vysoká koncentrácia hráčov 
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15) Pohyb rozhodcu pri súboji v 

opačnom rohu  

Pri súboji v rohu je nutné si zaistiť 

dostatočný výhľad a to pohybom R2 k 

miestu súboja.  

Chybou je ostať v opačnom rohu.  

Správnym pohybom je ísť čo najbližšie 

k súboju.  

Po skončení súboja v rohu sa 

rozhodca R2 vráti na východiskovú 

stranu ihriska.  

  

16) Označovanie miesta voľného úderu – dôležité aspekty  

• čo najmenej pohybu (v súčte oboch rozhodcov)  

• pohybovať sa v smere hry  

• neustále mať pod kontrolou bránkovú čiaru  

17) Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu – príklad I  

• Rozhodca R2 zostáva vo svojej pozícii a kontroluje priestor veľkého bránkoviska. Rozhodca R1 

označí miesto prevedenia voľného úderu a potom sa vráti do pozície pred voľným úderom.  
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18) Pohyb rozhodcov a miesto 

voľného úderu 

– príklad II  

Variant I (vhodnejší) 

Rozhodca R2 označí miesto prevedenia 

voľného úderu. Pritom si s rozhodcom 

R1 vymení pozície na hracej ploche 

pozdĺž kratšej strany ihriska. Rozhodca 

R1 okamžite smeruje pozdĺž mantinelu 

za predĺženú bránkovú čiaru. Rozhodca 

R2 potom zaujíma pozíciu pri stredovej 

čiare. Výhoda – obaja rozhodcovia sa 

pohybujú v smere hry. Variant II  

Rozhodca R1 označí miesto prevedenia voľného úderu. Pritom si s rozhodcom R2 vymení 

pozície na hracej ploche pozdĺž dlhšej strany ihriska. Rozhodca R2 okamžite smeruje pozdĺž 

mantinelu za predĺženú bránkovú čiaru. Rozhodca R1 potom zaujíma pozíciu pri stredovej 

čiare.  

19) Pohyb rozhodcov a miesto 

voľného úderu – príklad III  

Rozhodca R2 označí miesto prevedenia 

voľného úderu. Pritom sa každý dostane 

na druhú polovicu ihriska cez stred. 

Rozhodca R1 prejde poza bránku do 

novej pozície, tak aby mal úplný 

prehľad. Rozhodca R2 po označení 

miesta voľného úderu odstúpi a zaujme 

pozíciu pri stredovej čiare.  

 

 

 

20) Pohyb rozhodcov pri hre za 

bránkou  

Rozhodca R1 sleduje súboj hráčov a 

pohybuje sa podľa nich. Akonáhle súboj 

za bránkou skončí a hra sa presunie na 

druhú stranu, tak sa rozhodca vrátí späť 

do svojho pôvodného postavenia. 

Rozhodca R2 zostáva v postavení pri 

stredovej čiare a sleduje dianie pred 

bránkou.  
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21) Zranenie hráča  

Rozhodca zistí, či zranený hráč 

potrebuje pomoc; pokiaľ je to nutné, 

umožní zdravotnej službe vstup na 

ihrisko.  

Obaja rozhodcovia zaujmú pozíciu v 

neutrálnej zóne, tak aby mali prehľad o 

celkovom dianí na ihrisku.  

Neutrálnu zónu pri stolíku časomeračov 

zvolia v prípade, že sa zranenie nestalo 

priamo tam.  

Nezabudnite túto situáciu využiť k 

diskusii o problémových situáciách, 

ktoré nastali behom stretnutia.  

Príležitosť k výmene strán.  

22) Správanie sa pri konflikte na 

ihrisku  

Pokiaľ môžete v takejto situácii 

zasiahnuť, UROBTE TO! Vždy však iba 

jeden rozhodca. Druhý rozhodca 

kontroluje, či nevznikajú ďalšie 

konflikty.  

Druhý rozhodca ďalej sleduje, kto bude 

za konflikt potrestaný.  

Pri väčšom konflikte zostávajú obaja 

rozhodcovia mimo konflikt a sledujú, 

ktorí hráči budú potrestaní a za čo.  
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PODMIENKY ČINNOSTI ROZHODCOV V SEZÓNE 2022/2023 

 

Tento materiál vymedzuje podmienky činnosti rozhodcov v súťažnej sezóne 2022/2023. Ide o 

vymedzenie povinnosti spojených s činnosťou rozhodcu SZFB tzn. následnosť jednotlivých 

kvalifikačných stupňov, odmeňovanie a taktiež sankcie pri nesplnení svojich povinnosti. 

 

1) Vzdelávanie rozhodcov a udeľovanie rozhodcovských licencií 

• Podmienky k prijatiu na odbornú prípravu (ďalej len „OP“): 
1. Prihlasovanie na OP je možné len prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB, kde 

musí žiadateľ vyplniť všetky požadované údaje. 
2. Zaplatiť príslušný poplatok podľa kvalifikačného stupňa OP na bankový účet uvedený 

vo Vzdelávacom portáli SZFB. 
3. Vek minimálne 15 rokov. 
4. Splnenie minimálne požadovanej aktivity rozhodcu. 

 

• Podmienky k udeleniu osvedčeniu o získaní odbornej spôsobilosti: 
1. Podmienkou pre udelenie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej 

činnosti v športe ako Rozhodca v príprave alebo Rozhodca I. až III. kvalifikačného 
stupňa je úspešné absolvovanie odbornej prípravy. 
OP pozostáva zo: 
a) prednášok a praktických cvičení v časovom rozsahu: 

- Rozhodca v príprave - 4 hodiny, 
- Rozhodca I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 8 hodín, 
- Rozhodca II. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal -15 hodín 
- Rozhodca III. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal - 40 hodín 

 

• Podmienky k udeleniu rozhodcovskej licencie SZFB 
1. Individuálne členstvo SZFB. 
2. Preukázanie svojej odbornej spôsobilosti. Rozhodcovia, ktorí získali svoju odbornú 

spôsobilosť tým, že úspešne absolvovali OP, majú preukázanú odbornú spôsobilosť 
automaticky. 

3. Preukázanie svojej bezúhonnosti v prípade plnoletosti na základe výpisu z registra 
trestov v zmysle § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 410/2015 Z. z. (nie starším ako 3 mesiace 
od odoslania prvej žiadosti k udeleniu rozhodcovskej licencie SZFB). 

4. Úspešne absolvovanie vstupného doškoľovacieho semináru (ďalej len „VDS“). 
5. Úspešne absolvovanie vstupného testu. 
6. Zaplatenie licenčného poplatku, v zmysle Licenčného poriadku SZFB, na bankový 

účet uvedený vo Vzdelávacom portáli SZFB. 
 

• Vstupný doškoľovací seminár (VDS) a doškoľovacie semináre (DS) 
1. VDS je konaný za účelom oboznámenia sa rozhodcov s aktuálnymi legislatívnymi 

zmenami, s požiadavkami od orgánov SZFB alebo so zmenami pravidiel florbalu. 
Úspešne absolvovanie VDS je nevyhnuté pre udelenie rozhodcovskej licencie SZFB. 

2. DS sú konané za účelom možnosti zvýšenia odbornosti rozhodcov. 
3. VDS a DS majú spravidla formu jednodňovej odbornej prípravy. 
4. VDS, ktorý je organizovaný v rámci súťažnej sezóny ako prvý, je pre všetkých 

rozhodcov s nadobudnutou odbornou spôsobilosťou bezplatný.  
5. DS sú pre všetkých rozhodcov s odbornou spôsobilosťou bezplatné. 
6. Na VDS a DS sa prihlasuje prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB. 
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• Stupne odbornosti rozhodcov a rozhodcovské licencie 

1. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti rozhodca sa rozdeľuje na kvalifikačné 

stupne. V SZFB sú k príslušným kvalifikačným stupňom priradené nasledujúce licencie: 

1) Rozhodca v príprave - Rozhodcovská licencia N 

2) Rozhodca I. kvalifikačného stupňa - Rozhodcovská licencia C 

3) Rozhodca II. kvalifikačného stupňa - Rozhodcovská licencia B 

4) Rozhodca III. kvalifikačného stupňa - Rozhodcovská licencia A 

 

• Udeľovanie rozhodcovských licencií 

1. Rozhodcovskú licenciu SZFB udeľuje KVTM SZFB. 

2. Výška licenčného poplatku je 15 € (platí pre všetky licencie). 

 

• Minimálna požadovaná aktivita rozhodcu 

1. Pre prihlásenie na OP Rozhodca I. až III. kvalifikačného stupňa, musí mať rozhodca 

status „aktívneho rozhodcu“, teda musí splniť minimálnu požadovanú aktivitu za 

posledné hodnotiace obdobie. 

2. Pod pojmom splniť minimálnu požadovanú aktivitu sa rozumie poskytnúť v poslednom 

hodnotiacom období taký počet hracích dní (ďalej len „HD“), aby rozhodca splnil 

podmienku v počte HD vedúcu k neudeleniu poriadkovej pokuty klubu, za ktorý je 

rozhodca vedený v databáze rozhodcov SZFB, za neplnenie povinnosti mať vyškolených 

rozhodcov. 

3. Pod pojmom posledné hodnotiace obdobie sa rozumie obdobie, za ktoré boli kluby 

posledný krát hodnotené v povinnosti mať vyškoleného rozhodcu. 

4. Požiadavky na splnenie minimálnej požadovanej aktivity: 

a) Rozhodca s licenciou „N“ - 10 HD 

b) Rozhodca s licenciou „C“ - 15 HD 

c) Rozhodca s licenciou „B“ - 20 HD 

d) Rozhodca s licenciou „A“ - 30 HD 

5. Pokiaľ rozhodca nie je vedený pod žiadnym klubom v databáze rozhodcov SZFB, je 

minimálna požadovaná aktivita nastavená v poslednom hodnotiacom období 

v poskytnutí 10 HD. 

 
2) Všeobecné povinnosti rozhodcu (platí pre rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov) 

• Poskytnúť všetky požadované údaje, najmä emailové a telefonické spojenie. Rozhodca 

zodpovedá za včasnú aktualizáciu údajov pre KRO. 

• Poznať a rešpektovať pravidlá a ostatné predpisy, ktoré sú k plneniu jeho povinností 

potrebné. Za ostatné pravidlá a predpisy sa považujú najmä legislatívne predpisy, predpisy 

súťaží, ekonomická smernica, Štatút rozhodcu a inštrukcie pre rozhodcov. 

• Plniť technické povinnosti stanovené riadiacimi orgánmi, legislatívnymi predpismi a 

predpisom danej súťaže. Jedná sa najmä o dostavenie sa na zápas v danej časovej lehote, 

kontrolu online zápisu o stretnutí v určenej časovej lehote, riadenie zápasov v predpísaných 

dresoch, uvedenie všetkých dôležitých skutočností do online zápisu o stretnutí. 

• Vypočuť pripomienky a poznámky observera alebo člena KRO, prípadne odpovedať na jeho 

otázky.  

• V prípade neplnenia jednotlivých povinností je rozhodca pripravený rešpektovať sankcie, 

ktoré sú v prípade prehrešku udelené. Sankcie sú udelené na základe sadzobníka pokút a na 

základe disciplinárneho poriadku. 
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3) Odmeňovanie 

 

• Rozhodcom SZFB (dobrovoľníkom) sa poskytujú náhrady podľa druhu vykonávanej 

dobrovoľníckej činnosti nasledovne:  

 

a) Celoštátne súťaže 

 

 
 

b) Regionálne súťaže 

 

Súťaž Náhrada 

Veteráni , muži 25 € / zápas 

Veteránky, ženy , juniori, dorastenci 16 € / zápas 

Juniorky, dorastenky, starší žiaci 12 € / zápas 

Staršie žiačky, mladší žiaci 10 € / zápas 

Mladšie žiačky, staršia prípravka, 

mladšia prípravka 
8 € / zápas 

 

 

• Rozhodcovi SZFB prináležia taktiež cestovné náhrady (podľa súťaže) a náhrada za 

ubytovanie (dať na vedomie ekonomickému úseku alebo predsedovi KRO). Náhrady sú 

vyplácane rozhodcovi na bankový účet do termínu určenom v zmluve o dobrovoľníckej 

činnosti. 

 

 

Súťaž Fixná náhrada Variabilná zložka 

Extraliga mužov 40 € / zápas 20 € / zápas 

Hyundai extraliga žien 30 € / zápas 10 € / zápas 

Extraliga juniorov 30 € / zápas 10 € / zápas 

1. liga muži 30 € / zápas 10 € / zápas 

1. Liga ženy 20 € / zápas 5 € / zápas 

Turnaje dorastenci 16 € / zápas --- 

Turnaje juniorky, dorastenky, 

starší žiaci 
12 € / zápas --- 

Turnaje staršie žiačky, mladší 

žiaci 
10 € / zápas --- 

Turnaje mladšie žiačky, staršia 

prípravka, mladšia prípravka 
8 € / zápas --- 
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4) Sadzobník pokút 

 

 

 

Uvedené tresty pre rozhodcov sú vždy uvedené ako maximálne možné. Záleží na závažnosti 

priestupku a ďalších okolnostiach prípadu. Minimálnym trestom je napomenutie. Finančné 

tresty je možné kombinovať s pozastavením nominácií podľa potreby.  

* Tieto priestupky môžu byť podľa okolností považované za disciplinárne a ako také postúpené 

na disciplinárne konanie. 

  

# Previnenie 
Maximálny trest pre 

regionálne súťaže 

Maximálny trest pre 

celoštátne súťaže 

1. Nedostatočná alebo chybná kontrola EZ 5,- € /EZ 10,- € /EZ 

2. Nedostatočný výstroj rozhodcu 5,- € /zápas 10,- € /zápas 

3. Nesprávne ustrojenie počas zápasu 5,- € /zápas 10,- € /zápas 

4. 
Neospravedlnené nedostavenie sa 

na nominovaný zápas 

100% z odmeny 

/náhrady 

100% z odmeny 

/náhrady 

5. 
Oneskorené sa dostavenie 

na nominovaný zápas 

50% z odmeny 

/náhrady 

50% z odmeny 

/náhrady 

6. 
Oneskorené odmietnutie potvrdenej 

nominácie na zápas 

70% z odmeny 

/náhrady 

70% z odmeny 

/náhrady 

7. * 

Nevhodné sa správanie rozhodcu, platí 

aj mimo zápas (viď Príručka rozhodcov 

SZFB) 

50,- € + pozastavenie 

činnosti na max. 6 

mesiacov 

100,- € + pozastavenie 

činnosti na max. rok 

8. * Úmyselné ovplyvnenie zápasu priestupok bude postúpený DK SZFB 

9. * Podieľanie sa na stávkovaní priestupok bude postúpený DK SZFB 

10. * Porušenie predpisov a poriadkov SZFB 
100,- € + priestupok bude prerokovaný v  

KRO SZFB a  postúpený DK SZFB 

11. * 
Úmyselné zamlčanie faktov alebo poskytnutie 

nepravdivých informácii zo zápasu 

100,- € + priestupok bude prerokovaný v  

KRO SZFB a  postúpený DK SZFB 

12. * 
Pochybenie v zápase, ktoré sú v rozpore s 

pravidlami florbalu 

50,- € + pozastavenie 

činnosti na max. 6 

mesiacov 

100,- € + pozastavenie 

činnosti na max. rok 
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5) Variabilná zložka odmeny 

Variabilná zložka odmeny rozhodcu vznikla s cieľom, aby rozhodcovia dostali časť odmeny za 

splnenie určitých podmienok, ktoré by mali zlepšovať ich výkonnosť. Variabilná zložka sa 

prideľuje mesačne, t. j. podmienky platia pre rozhodcov v každom mesiaci rovnako. Do sezóny 

2022/2023 bude variabilná zložka rozdelená v konkrétnych súťažiach nasledovne: 

 

 

1. Testy z pravidiel 

• Budú prebiehať v online prostredí. Za každý uskutočnený test, v ktorom rozhodca dosiahne 

výsledok nad 50 %, bude ocenený časťou variabilnej zložky odmeny. Úspešnosť testov 

a k nim prináležiaca odmena bude stanovená takto: 

50 – 59,99 %  → 0,50 EUR/zápas 

60 – 69,99 % → 1 EUR/zápas 

70 – 79,99 % → 1,50 EUR/zápas 

80 – 89,99 % → 2 EUR/zápas 

90 – 100 % → 2,50 EUR/zápas 

 

• Testy z pravidiel absolvuje rozhodca v stanovených termínoch podľa počtu testov, ktoré má 

za mesiac vykonať. Termíny sú stanovené nasledovne: 

 

Počet testov za 

mesiac 
Termíny 

2 
• Prvý v termíne od 1.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci 

• Druhý v termíne od 15. dňa v mesiaci do 28. dňa v mesiaci 

4 

• Prvý v termíne od 1. dňa v mesiaci do 7. dňa v mesiaci 

• Druhý v termíne od 8. dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci 

• Tretí v termíne od 15. dňa v mesiaci do 21. dňa v mesiaci 

• Štvrtý v termíne od 22. dňa v mesiaci do 28. dňa v mesiaci 

 

  

Stupeň náročnosti Platný pre súťaže Podmienky 

1 Z1 – ženská 1. liga 2 testy z pravidiel 

2 
JEX – juniorská extraliga 

M1 – mužská 1. liga 
4 testy z pravidiel 

3 ZEX – Hyundai extraliga žien 2 testy z pravidiel + rozbor zápasu 

4 MEX – extraliga mužov 4 testy z pravidiel + diskusia 



 

 

Príručka rozhodcov 

Edícia 2022 

 

2. Rozbor zápasu  

• bude prebiehať v online prostredí. Rozborom zápasu sa myslí pohovor s prideleným 

trénerom alebo členom KRO, počas ktorého tréner preberie s dvojicou niektoré situácie 

počas zápasu (3 až 5) a iné otázky, ktoré bude chcieť dvojica zodpovedať. Dvojica, ktorá si 

dohodne termín s trénerom, si prejde absolvovaný zápas, pripraví si, ktoré situácie či otázky 

bude chcieť s trénerom prebrať a tieto skutočnosti mu oznámi najmenej 2 dni pred konaním 

daného rozboru. Termín rozboru je na vzájomnej dohode s trénerom. Tréner je povinný 

vyjsť v ústrety časovým možnostiam dvojice. Dvojica je povinná poskytnúť trénerovi aspoň 

tri termíny do času kontroly splnenia podmienky. Absolvovaním rozboru zápasu prináleží 

dvojici odmena 5 EUR/zápas ZEX. 

 

3. Diskusia 
• Bude prebiehať v online prostredí. Diskusiou sa myslí aktívne podieľanie sa na debate 

o preberaných situáciách či otázkach počas diskusie. Na diskusiu sú prizvaní všetci 

rozhodcovia, ktorí rozhodovali zápasy mužskej extraligy v danom mesiaci. Diskusia prebieha 

v týždni nasledujúcom po poslednom zápase mužskej extraligy v mesiaci. V prípade, že 

v danom mesiaci pripadá hrací deň mužskej extraligy na posledný alebo predposledný deň 

v mesiaci, je možné diskusiu uskutočniť aj pred týmto hracím dňom.  Na diskusiu sú 

rozhodcovia povinní vopred sa pripraviť. Prípravou sa myslí zaslanie konkrétnych situácii 

(link na záznam zápasu, časy) poverenej osobe, ktorá z jednotlivých zápasov vystrihne 

vybrané situácie a následne ich uloží do spoločného priečinku v online prostredí. Zaslať 

situácie musia rozhodcovia najmenej 2 dni pred konaním diskusie. Poverená osoba je 

povinná zverejniť vystrihnuté videá v online prostredí najmenej 24 hodín pred konaním 

diskusie. Rozhodcovia sú povinní pozrieť si všetky videá pred diskusiou. Rozhodcovia môžu 

nahradiť zaslanie konkrétnych situácii témou, ktorú chcú prebrať počas diskusie. Aj v tomto 

prípade sú rozhodcovia povinní informovať v rovnakom čase poverenú osobu o názve témy 

a jej krátkom vysvetlení, vhodným a pochopiteľným spôsobom pre ostatných rozhodcov. 

• Diskusia bude prebiehať v dvoch termínoch a len za účasti najmenej 6 rozhodcov. 

Absolvovaním diskusie a splnením vyššie uvedených povinností prináleží rozhodcovi 

odmena 10 EUR/zápas MEX. 

 

4. Výnimku z rozboru zápasu 

• Má rozhodca, ktorý sa v danom mesiaci zúčastnil zápasu mužskej extraligy. V tomto prípade 

nahrádzajú rozbor zápasu 2 testy z pravidiel. Odmena za pravidlá sa priznáva podľa 

všeobecne stanovených pravidiel v odseku Testy z pravidiel; 

• Má rozhodca, ktorý sa zúčastnil zápasu ženskej extraligy s rozhodcom, ktorý v danej sezóne 

viedol zápas mužskej extraligy. 
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PRAVIDLÁ OBLIEKANIA, SPRÁVANIA A KOMUNIKÁCIE 

S ÚČASTNÍKMI STRETNUTIA 

 

Rozhodca florbalu musí svojím dôstojným obliekaním a vystupovaním vhodne 

reprezentovať rozhodcov a zlepšovať image Slovenského florbalu. 

 

1. Rozhodca sa pred a po zápase pozdraví s hlavným usporiadateľom, zapisovateľom, 

časomeračom podaním ruky. Taktiež sa pozdraví aj s realizačnými tímami oboch družstiev 

a kapitánmi.  

2. Rozhodcovia sú povinní používať oficiálne dresy rozhodcov SZFB, ktoré sú schválené KRO 

SZFB.  

3. Je neprípustné, aby rozhodca v hale alebo v jej okolí konzumoval alkoholické nápoje alebo 

fajčil. 

4. Rozhodca musí byť pred, počas a po zápase (viď časy uvedené v Inštrukciách pre 

rozhodcov) riadne oblečený. To znamená: predpísaný oficiálny dres v trenírkach, 

vytiahnuté štulpne, logo SZFB na drese, športová (halová) obuv.  

5. Logo SZFB musí byť umiestnené na ľavej strane dresu. V prípade ďalšieho schváleného 

športového vybavenia (mikina, športová súprava, bunda …) sú pravidlá rovnaké ako pre 

riadne oblečenie. Všetko oblečenie musí byť čisté, nepoškodené. 

6. Rozhodca musí mať upravené vlasy, nedbalá elegancia (upravený a pod.). Obuv musí 

zodpovedať halovým podmienkam, musí byť čistá, nepoškodená, pokiaľ možno tmavej 

farby.  

7. Rozhodca nesmie používať žiadne neslušné výrazy pred, behom ani po zápase. V prípade 

sledovania zápasu ako divák, či observer, nesmie rozhodca poskytovať akýkoľvek negatívny 

komentár na adresu svojich kolegov.  

8. Počas zápasu sa nesmie vyjadrovať k vývoju zápasu, ktorý riadi. Rozhodca musí byť vždy 

ochotný vysvetliť svoje rozhodnutie po zápase a odpovedať na vhodne položené otázky zo 

strany hráčov či vedúcich družstiev. Počas zápasu stanovujú komunikáciu Pravidlá florbalu. 

Rozhodca by mal v týchto prípadoch komunikovať formou rozhovoru (odpovedať na 

položenú otázku), nie však sa púšťať do diskusie. 

9. Komunikáciu s ďalšími účastníkmi zápasu je nutné viesť v maximálne ústretovej a uvoľnenej 

atmosfére. Rozhodca je v pozícii partnera ostatným účastníkom zápasu s rozhodovacím 

právom o vzniknutých situáciách a ich posúdení. 

10. Je neprípustné, aby sa rozhodca počas zápasu radil o svojich rozhodnutiach s osobami 

nepodieľajúcimi sa na riadení zápasu.  

11. Po zápase musí byť rozhodca pripravený vypočuť si pripomienky observera, prípadne člena 

príslušnej komisie rozhodcov k svojmu výkonu a správaniu sa. 

12. Je neprípustné, aby sa rozhodca akýmkoľvek spôsobom vyjadroval na sociálnych sieťach o 

výkone družstiev, svojich kolegov, hráčov, divákov a pod.   
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VÝŤAH ZO SÚŤAŽNÉHO PORIADKU 

ČLÁNOK 11 ROZHODCOVIA A OBSERVERI 

11.1.   

Riadením zápasu poveruje Komisia rozhodcov a observerov (ďalej „KRO“) kvalifikovaných 

rozhodcov, ktorí sú držiteľmi platnej licencie rozhodcu florbalu oprávňujúcu k vedeniu 

príslušnej súťaže.  

11.2.  

Pokiaľ po uplynutí čakacej doby sú prítomné v priestoroch ihriska obe družstvá s hráčmi, ktorí 

majú podľa zápisu o stretnutí nastúpiť na zápas, sú povinné odohrať zápas, i keď sa nedostavili 

delegovaní rozhodcovia.  

11.3.  

Ak sa nedostavia delegovaní rozhodcovia v čakacej dobe, prevezme stretnutie iný prítomný 

kvalifikovaný rozhodca, ktorý je povinný sa na vyzvanie prihlásiť a prevziať vedenie zápasu. Ak 

nie je na ihrisku žiadny delegovaný, ani kvalifikovaný rozhodca, môžu sa obaja kapitáni (u 

mládeže spoločne s vedúcim družstva) dohodnúť na inom rozhodcovi a pod jeho vedením 

zápas odohrať. V prípade, ak sa nedohodnú, riadiaci orgán súťaže v súčinnosti s družstvami 

rozhodne o preložení a odohraní zápasu  na náklady oboch družstiev rovnomerne v novom 

termíne.  

11.4.   

Ak prevezme vedenie zápasu za delegovaného rozhodcu iný kvalifikovaný rozhodca, riadi zápas 

až do konca, i keď by sa delegovaný rozhodca na zápas oneskorene dostavil. Ak sa dostaví 

delegovaný rozhodca po čakacej dobe, a zápas prevzal a riadi iný rozhodca než kvalifikovaný 

rozhodca, prevezme delegovaný rozhodca, po zistení všetkých skutočností, riadenie zápasu a 

pokračuje vo vedení zápasu delegovaný rozhodca.  

11.5.  

V prípade, že rozhodca v priebehu ním vedeného zápasu náhle ochorie, alebo sa zraní a nie je 

schopný vo vedení zápasu pokračovať, preruší zápas a nahlási túto skutočnosť kapitánom. Ak 

nie je rozhodca ani po ošetrení schopný vo výkone svojej funkcie ďalej pokračovať, bude sa 

postupovať podľa ods. 11.3. tohto SP.  

 

11.6.  Práva a povinnosti delegovaných rozhodcov  

Delegovaný rozhodca je povinný:  

a) dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanoveným začiatkom zápasu na ihrisko, ktoré 

organizátor uviedol ako miesto konania zápasu;  

b) uskutočniť kontrolu hracej plochy a vybavenia ihriska podľa pravidiel florbalu, súťažného 

poriadku a pokynov riadiaceho orgánu súťaže;   

c) pred nástupom družstiev k zápasu skontrolovať výstroj hráčov oboch družstiev;  

d) vykonať kontrolu správnosti vypísania zápisu o stretnutí (pred aj po zápase) a náhodnú 

kontrolu totožnosti hráčov uvedených v zápise o stretnutí. Výsledok kontroly totožnosti 

uvedie rozhodca do zápisu o stretnutí. Ak sa dostaví hráč k zápasu bez dokladu totožnosti 

postupuje sa podľa čl. 6 a 10 tohto SP;  

e) nepripustiť k stretnutiu hráča, ktorý pred zápasom na vyžiadanie nepredložil doklad 

totožnosti;  

f) v prípade udelenia trestu do konca stretnutia, resp. v prípade ak je v zápise o stretnutí 

rozhodcom, alebo observerom uvedené, že ide o podnet k začatiu disciplinárneho konania, 

bezodkladne po ukončení zápasu, najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu odošle 
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detailnú správu popisujúcu priestupok, ktorý sa stal. Popis priestupku zašle každý z oboch 

rozhodcov nezávisle.  

g) rozhodcovi je povolené, v prípade že hráč nepreukáže svoju totožnosť v priebehu zápasu 

alebo je vznesená námietka proti jeho štartu, vyhotoviť fotografiu hráča, napr. mobilným 

telefónom pre prípadné disciplinárne riešenie. Pri vyhotovení fotografie musí byť prítomný 

kapitán družstva a vyhotovenie fotografie musí rozhodca zapísať do zápisu o stretnutí;  

h) začať stretnutie v úradne stanovenom termíne pri rešpektovaní ustanovenia o čakacej dobe. 

Čakacia doba pre jednotlivé družstvá je 20 minút po plynutí od oficiálneho času zápasu. Týchto 

20 minút sa nevzťahuje na rozcvičenie. Ak sa do 20 minút po stanovenom oficiálnom termíne 

zápasu družstvo nedostaví na hraciu plochu v počte hráčov potrebnom pre začatie zápasu, 

rozhodca pokračuje podľa tohto súťažného poriadku;  

i) viesť zápas podľa pravidiel florbalu;  

j) žiadať po organizátorovi zápasu, aby zaistil nenarušovanie zápasu zo strany divákov,  členov 

realizačných tímov potrestaných ČK, prípadne žiadať, aby dotyčné osoby vykázal z priestorov 

hľadiska alebo ihriska, aby nenarúšali plynulý chod zápasu;  

k) doplniť po zápase zápis o stretnutí prípadnými námietkami vedúcich družstiev a predložiť im 

ich k  overeniu, vrátane záznamu o previnení hráčov potrestaných ČK3 s uvedením ich 

priestupkov.  

l) ďalej v zápise o stretnutí uviesť:  

• nástupy družstva v čakacej dobe, alebo po uplynutí  čakacej doby s udaním dôvodov;  

• posun úradne stanoveného začiatku stretnutia;  

• výsledky náhodnej kontroly totožnosti hráčov;  

• nedostatky zistené na ihrisku a to predovšetkým z hľadiska pripravenosti hracej plochy k 

zápasu podľa pravidiel florbalu (výnimky môže udeliť riadiaci orgán);  

• priestupky hráčov, funkcionárov, divákov, alebo iných účastníkov zápasu na základe 

oznámenia observera zápasu, ktoré sú disciplinárnymi previneniami a ktoré rozhodca 

nevidel alebo nemohol vidieť;  

• ostatné údaje, ktoré musia rozhodcovia zaznamenať do zápisu o stretnutí podľa platných 

pravidiel florbalu, tohto súťažného poriadku a Rozpisu súťaží SZFB;  

m) pokiaľ je zápis o stretnutí dokladom pre disciplinárne konanie je povinný ho prevziať a odoslať 

podľa ustanovení ods. 11.6. písm. f) tohto SP;  

n) v zápise o stretnutí v kolónke tréner pripustiť uvedenie len tej osoby, ktorá preukázala 

rozhodcom svoju totožnosť;  

o) v zápise o stretnutí v kolónke vedúci tímu pripustiť uvedenie len tej osoby, ktorá preukázala 

rozhodcom svoju totožnosť;  

p) v zápise o stretnutí v kolónke zdravotná služba pripustiť uvedenie len tej osoby, ktorá 

preukázala rozhodcom svoju totožnosť;  

q) ospravedlniť sa KRO a riadiacemu orgánu súťaže bezodkladne, pokiaľ nastanú skutočnosti 

brániace sa mu dostaviť k zápasu, na ktorý bol nominovaný.  

Delegovaný rozhodca má nárok na vyplatenie odmeny a príslušných náhrad stanovených 

Rozpisom súťaže SZFB. V prípade, že sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, rozhodcovia, 

ktorí sa k zápasu dostavili majú nárok na odmenu vo výške 50% sumy.  
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11.7.  Práva a povinnosti observerov zápasov  

Observer zápasu je rozhodnutím KRO poverený výkonom funkcie, v ktorej zastupuje riadiaci orgán 

súťaže, dohliada na priebeh zápasu a pokiaľ je k tomu poverený hodnotí podľa daných 

kritérií výkon rozhodcov. Vo svojej činnosti sa riadi zásadami pre činnosť observerov zápasu, 

schválenými príslušným riadiacim orgánom súťaže.  

Observer zápasu je povinný:  

a) dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanovenou dobou začiatku zápasu na ihrisko, ktoré 

organizátor zápasu uviedol ako miesto konania zápasu (táto lehota môže byť stanovená KRO 

inak);  

b) dohliadať na dodržovanie smerníc, poriadkov a predpisov SZFB a v prípade zistených 

nedostatkov prijímať opatrenia k zaisteniu nápravy;  

c) sledovať chovanie hráčov, trénerov, funkcionárov, divákov, organizátorskej služby a prácu 

rozhodcov počas priebehu zápasu;  

d) po skončení zápasu všetky udalosti súvisiace so zápasom pravdivo uviesť vo svojej správe;  

e) pred zápasom vhodným spôsobom poučiť trénerov, hráčov a vedúcich tímov o zásadách 

športového vystupovania a dodržiavania fair play;  

f) pokiaľ sa nedostaví na zápas delegovaný rozhodca, je observer povinný vyčerpať všetky 

možnosti, aby bolo zaistené vedenie zápasu. Postupuje pritom v zmysle ustanovení čl. 11 

tohto SP;  

g) ak observer zaznamená priestupok hráča, ktorý rozhodca nevidel alebo nemohol vidieť a za 

ktorý mala byť podľa jeho názoru udelená hráčovi ČK3 postupuje takto:  

• oznámi priestupok rozhodcovi ihneď po zápase a je povinný uviesť tento priestupok do 

zápisu o stretnutí ešte predtým, než kapitán družstva podpíše zápisu o stretnutí, o dôvode 

záznamu oboznámi observer kapitána družstva za prítomnosti rozhodcu;  

• priestupok hráča uvedie jasne a vecne vo svojej správe o zápase;  

• v prípade, že je jeho správa podkladom pre disciplinárne konanie, odošle bezodkladne po 

ukončení zápasu, najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu kópiu príslušnému 

disciplinárnemu orgánu. Originál správy odošle najneskôr prvý pracovný deň po zápase 

KRO SZFB.  

Observer zápasu má nárok na vyplatenie odmeny a príslušných náhrad stanovených Rozpisom 

súťaže SZFB. V prípade, že sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, observer, ktorý sa k 

zápasu dostavil má nárok na odmenu vo výške 50% sumy.  

  

11.8.  Overenie zápisu o stretnutí  

Správnosť zápisu o stretnutí vrátane jeho výsledku overia vedúci družstiev. Vedúci družstva je 

oprávnený pred začiatkom zápasu vykonať kontrolu zápisu o stretnutí, požiadať rozhodcu o 

kontrolu totožnosti hráčov družstva súpera v jeho prítomnosti a opísať si údaje uvedené pred 

zápasom v zápise o stretnutí. Údaje do zápisu o stretnutí je oprávnený zapisovať len rozhodca, 

prípadne prostredníctvom zapisovateľa, okrem uvedenia zostavy družstiev a nastupujúcich 

brankárov vedúcimi družstiev.  

Pokiaľ niektorý z vedúcich družstiev odmietne zápis o stretnutí overiť, rozhodca to uvedie v 

zápise o stretnutí aj so všetkými podrobnosťami.  
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11.9.  Prerušenie a predčasné ukončenie zápasu  

Pokiaľ rozhodca z akéhokoľvek dôvodu zápas preruší a po 45 minútach nie je možné v zápase 

pokračovať, potom tento zápas ukončí.  

Rozhodca predčasne ukončí zápas v týchto prípadoch:  

a) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hracej doby, pri dodržaní postupu 

uvedeného v čl. 8 tohto SP;  

b) na úradný zákrok (polície a pod.), takýto zákrok nechá rozhodca potvrdiť v zápise o stretnutí;   

c) pre úmrtie niekoho z účastníkov zápasu (hráč, rozhodca, divák, a pod.);  

d) ak klesne počet hráčov družstva pod hranicu stanovenú pravidlami florbalu;   

e) v prípade nenastúpenia družstva do 2., alebo 3. tretiny.  

11.10.  

Rozhodca má právo predčasne ukončiť zápas hlavne v týchto prípadoch:  

a) pre hrubé fyzické napadnutie (inzultácia) ktoréhokoľvek účastníka zápasu hráčom, 

funkcionárom, alebo divákom;  

b) pre zranenie hráča, rozhodcu, alebo člena realizačného tímu spôsobené predmetom 

hodeným na hraciu plochu, do priestoru hráčskych, alebo trestných lavíc z hľadiska, alebo 

spôsobeného vniknutím cudzej osoby do týchto priestorov, alebo šatní družstiev;  

c) pre vniknutie divákov na hraciu plochu;  

d) pre veľmi vážne zranenie niekoho z účastníkov zápasu (hráč, rozhodca, divák, a pod.);  

e) v prípade, že existuje zrejmé riziko, že zápas nemôže pokračovať podľa pravidiel (viď pravidlá 

florbalu - pravidlo 306).  

V prípade, že rozhodca ukončí predčasne zápas, oznámi túto skutočnosť spolu s uvedením 

dôvodov zástupcom družstiev a situáciu podrobne opíše v zápise o stretnutí.    

11.11.  

Ak ukončí rozhodca predčasne zápas bez zavinenia niektorého z družstiev („z vyššej moci“), 

dohodnú sa kluby do 3 dní na novom termíne opakovaného zápasu podľa čl. 9 tohto SP. O 

predčasne ukončenom zápase rozhodne riadiaci orgán súťaže takto:  

a) pokiaľ nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi zavinenými družstvami alebo klubmi a 

predčasne ukončeným zápasom, zápas sa opakuje v novom termíne;  

b) pokiaľ bude preukázaná príčinná súvislosť medzi zavinením družstva alebo klubu a predčasne 

ukončeným zápasom, musí byť takéto družstvo potrestané hernými a disciplinárnymi 

dôsledkami.  

11.12.  

Spôsob úhrady či podielu plnení na úhrade nákladov spojených s novým zápasom môže riadiaci 

orgán súťaže stanoviť v Rozpise súťaží SZFB alebo o tom rozhodne individuálne,  pokiaľ tento 

SP neustanovuje inak.  

11.13.  

Ak rozhodca, alebo observer zápasu poruší niektorú z povinností stanovenú pravidlami, 

týmto súťažným poriadkom, alebo Rozpisom súťaže SZFB postupuje KRO podľa závažnosti 

nasledovne:  
a) upozorní rozhodcu alebo observera na porušenie povinností s možnosťou sankcie pri jej 

opakovaní;  

b) obmedzí vykonávať svoju funkciu rozhodcu alebo observera na ďalšom zápase, prípadne 

udelí poriadkovú pokutu;  

c) predá rozhodcu alebo observera s návrhom na udelenie trestu k disciplinárnemu konaniu.  

Riadiacim orgánom súťaže v zmysle tohto článku je príslušná KRO. 
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VÝŤAH Z PREDPISOV SÚŤAŽÍ 

 

1) Extraliga mužov 2022/2023 – Kód súťaže – MEX 

Vekové kategórie - Muži - ročníky nar. 2003 a starší,́ juniori - ročníky nar. 2004 a 2005.  

Hrací čas : 

• Základná časť: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové 

predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným 

strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 

strieľaní ́- každý́ zo súperov vykoná́ tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  

 

• Play-off, playdown a baráž: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-

minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace 

prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich 

trestných strieľaní;́ minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní ́ družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na 

pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 

Organizátor zápasu je povinný́ sprístupniť̌ priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 

zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá́ a rozhodcov. Organizátor je povinný́ mať 

pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

 

2) Hyundai extraliga žien 2022/2023 – Kód súťaže – ZEX 

Vekové kategórie – Ženy – ročníky nar. 2003 a staršie, juniorky – ročníky nar. 2004 a 2005, 

dorastenky ročník nar. 2006 a 2007. 

Hrací čas: 

• Základná časť: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové 

predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným 

strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 

strieľaní ́- každý́ zo súperov vykoná́ tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  

 

• Play-off, playdown a baráž: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-

minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace 

prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich 

trestných strieľaní;́ minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní ́ družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na 

pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 

Organizátor zápasu je povinný́ sprístupniť̌ priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 

zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá́ a rozhodcov. Organizátor je povinný́ mať 

pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  
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3) Extraliga Juniorov 2022/2023 – Kód súťaže – JEX 

Vekové kategórie -  Juniory – ročníky nar. 2004 a 2005, dorastenci ročník nar. 2006 a 2007. 

Hrací čas: 

• Základná časť: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové 

predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným 

strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 

strieľaní ́- každý́ zo súperov vykoná́ tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  

 

• Play-off, playdown a baráž: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-

minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace 

prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich 

trestných strieľaní;́ minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní ́ družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na 

pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 

Organizátor zápasu je povinný́ sprístupniť̌ priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 

zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá́ a rozhodcov. Organizátor je povinný́ mať 

pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

 

 

4) 1. liga mužov 2022/2023 – Kód súťaže – M1 

Vekové kategórie - Muži - ročníky nar. 2003 a starší,́ juniori - ročníky nar. 2004 a 2005. 

Hrací čas: 

• Základná časť: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové 

predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným 

strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 

strieľaní ́- každý́ zo súperov vykoná́ tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  

 

• Play-off, playdown a baráž: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-

minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace 

prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich 

trestných strieľaní;́ minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní ́ družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na 

pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 

Organizátor zápasu je povinný́ sprístupniť̌ priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 

zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá́ a rozhodcov. Organizátor je povinný́ mať 

pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.  

 

5) 1. liga žien 2022/2023 – Kód súťaže – Z1 

Vekové kategórie – Ženy – ročníky nar. 2003 a staršie, juniorky – ročníky nar. 2004 a 2005, 

dorastenky ročník nar. 2006 a 2007, staršie žiačky – ročník nar. 2008 (max. 3 v rámci jedného 

súťažného zápasu) 

Hrací čas: 

• Základná časť: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové 

predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným 

strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 

strieľaní ́- každý́ zo súperov vykoná́ tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  
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• Play-off, playdown a baráž: 3 x 20 min. (čistý́ čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-

minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace 

prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich 

trestných strieľaní;́ minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní ́ družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na 

pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 

Organizátor zápasu je povinný́ sprístupniť̌ priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 

zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá́ a rozhodcov. Organizátor je povinný́ mať 

pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu. 

 

 

6) 1. liga starších žiačok 2022/2023 – Kód súťaže – SZy1 

Vekové kategórie: Staršie žiačky – ročníky nar. 2008 a 2009, mladšie žiačky – ročníky nar. 2010 

a 2011. 

Hrací čas: 

• 2 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, čas na jedno stretnutie je 75 minút. Čas sa 

nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri 

strelení ́gólu, vylúčení,́ trestnom strieľaní,́ time-oute, zranení,́ technických problémoch, 

mimoriadnom prerušení ́ (trojitý́ signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní ́

družstvám minimálne 7-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na 

pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred prvým turnajovým zápasom). Organizátor 

zápasu je povinný́ sprístupniť̌ priestor do športovej haly 60 minúť pred začiatkom každého 

stretnutia, sprístupniť̌ družstvám 60 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. 

Organizátor je povinný́ mať pripravené florbalové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút 

pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu 

jednotlivej súťaže. 
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ADRESÁR KONTAKTOV 

 

1) Extraliga mužov 

 

 

2) Hyundai extraliga žien 

 

  

Družstvo Kontaktná osoba e-mail Telefón 

FaBK ATU Košice Mgr. Juraj Dudovič dudovic@dudovic.sk +421 915 932 219 

Florbalový klub Florko 

Košice 
Mgr. Pavol Blaško  blasko.ssg@centrum.sk +421 915 865 378 

TJ A- FbO Nižná Stanislava Zimániová bezpozimaniova@orava.sk +421 911 929 404 

ŠK Victory Stars 

Nová Dubnica 
Dušan Sokolík  dusan.sokolik@sokos.sk +421 902 957 900 

FBC Grasshoppers AC 

UNIZA Žilina 
Martin Veneny mveneny@kia.sk +421 904 632 033 

CAPITOL Floorball Club Roman Cíbik cibik@capitolfloorball.sk +421 948 566 233 

ŠK 1. FBC Trenčín Rastislav Timko klub@1fbctrencin.sk +421 905 650 000 

Florbalový klub AS Trenčín Ing. Juraj Matejka jurmat@centrum.sk +421 903 945 335 

FBC Mikuláš Prešov Jakub Pandoš klub@fbcmikulaspresov.sk +421 903 604 195 

Snipers Bratislava Vladimír Roziak vladimir.roziak@gmail.com +421 904 884 667 

Tsunami Záhorská Bystrica Juraj Hvozdík hvozdik@zshargasova.eu +421 904 848 298 

ŠK LIDO Prírodovedec Daniel Dobrovodský lido@lido.sk +421 903 827 898 

Družstvo Kontaktná osoba e-mail Telefón 

MKŠS FBK Kysucké Nové  

Mesto 
Michal Vlček mvvlcek@gmail.com +421 903 669 339 

ŠK 98 Pruské Vladimír Gábor vlado_gabor@pobox.sk +421 915 783 461 

Sabinovský florbalový klub Maroš Jakubčo majkx5@gmail.com +421 910 103 982 

 ŠK Slávia SPU DFA Nitra Roland Drgoň roland.drgon@gmail.com +421 915 161 634 

NTS FK - ZŠ Nemšová Peter Tydlačka tydlackapeter@mail.t-com.sk +421 908 808 435 

Fbk Kométa 

Spišská Nová Ves 
Vladimír Koňak vladimir.konak@yahoo.com +421 904 868 269 

VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 
Adela Kľúčiková vskhurikanbratislava@szfb.sk +421 915 272 640 

ŠK Harvard Partizánske Dušan Ďuríček harvard.partizanske@gmail.com +421 908 790 660 
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3) Extraliga juniorov 

 

Družstvo Kontaktná osoba e-mail Telefón 

FaBK ATU Košice Mgr. Juraj Dudovič dudovic@dudovic.sk +421 915 932 219 

Florbalový klub 

Florko Košice  

Jakub Konečný kongosaurus@gmail.com +421 904 703 613 

FBC Mikuláš Prešov Jakub Pandoš klub@fbcmikulaspresov.sk +421 903 604 195 

FBK Púchov Peter Hinka fbkpuchov@szfb.sk +421 905 891 856 

FBC Grasshoppers AC 

UNIZA Žilina 
Martin Veneny mveneny@kia.sk +421 904 632 033 

VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 
Michal Trgiňa vskhurikanbratislava@szfb.sk +421 914 103 577 

ŠK 1. FBC Trenčín Rastislav Timko klub@1fbctrencin.sk +421 905 650 000 

Florbalový klub AS Trenčín Ing. Juraj Matejka jurmat@centrum.sk +421 903 945 335 

FBK Michalovce Gerhard Puchír puchir@fbkmichalovce.sk  +421 903 604 195 

Snipers Bratislava Tomáš Chvála tomas.chvala@gmail.com  +421 905 666 498 

Tsunami Záhorská Bystrica Juraj Hvozdík hvozdik@zshargasova.eu +421 904 848 298 

ŠK LIDO Prírodovedec Daniel Dobrovodský lido@lido.sk +421 903 827 898 

 

4) 1. liga mužov 

 

Družstvo Kontaktná osoba e-mail Telefón 

Falcons Stará Ľubovňa Pavol Humeník pali.humenikk@gmail.com  +421 915 270 460 

FBK RAptORs Martin Adamčík adamcik.martin@gmail.com +421 911 333 629 

FbO Žochár Topoľčany Tomáš Kopecký fbotopolcany18@gmail.com  +421 915 403 100 

DTF team Detva Joxers Mgr. Slavomír Cíglan florbaldetva@pobox.sk +421 903 906 721 

FPS Banská Bystrica Oliver Lehocký olehocky@gmail.com +421 915 278 330 

VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 
Michal Bortlík vskhurikanbratislava@szfb.sk +412 902 417 499 

FBK Púchov Mário Haluška mhaluska209@gmail.com  +421 950 318 478 

ŠK Juventa Žilina Marián Zrník maros.zrnik@gmail.com +421 905 315 540 

FBC White Eagles 

Bratislava 
Oliver Halák oliverhalak@gmail.com +421 948 553 361 

Žatva 90 Dolný Kubín Tomáš David Tomas.david.dk@gmail.com  +421 915 828 927 
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5) 1. liga žien 

 

Družstvo Kontaktná osoba e-mail Telefón 

Fb Slovenská Ľupča Mgr. Zdeno Babík 1.fbkbanskabystrica@gmail.com  +421 918 834 398 

Galanta United Ing. Tibor Drozd tibor.drozd@gmail.com +421 905 249 290 

ŠK Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves 

Viktória Trepáčová viktoratrepacova@gmail.com  +421 940 627 815 

MKŠS FBK Kysucké Nové 

Mesto 
Michal Vlček mvvlcek@gmail.com +421 903 669 339 

NTS FK - ZŠ Nemšová Peter Tydlačka tydlackapeter@mail.t-com.sk +421 908 808 435 

ŠK FTC Fiľakovo Gabriel Nagy gabrielnagy365@gmail.com  +421 908 948 429 

Snipers Bratislava Vladimír Roziak vladimir.roziak@gmail.com +421 904 884 667 

ŠK Vretenice Radoľa Miroslav Kocúr mirik2412@gmail.com +421 903 893 468 

CAPITOL Floorball Club Peter Holekši pholeksi@gmail.com  +421 903 181 865 

FBC Bratislava Giants Michaela Šinková fbcgiants@gmail.com +421 940 129 211 

 

6) Členovia Komisie rozhodcov a observerov 

 

Funkcia Kontaktná osoba e-mail Telefón 

Predseda KRO SZFB Jakub Kučera kucera@szfb.sk +421 902 095 619 

Sekretár KRO SZFB Peter Zámečník zamecnik@szfb.sk +421 904 212 466 

Člen KRO SZFB (Región východ) Tomáš Juhás rozhodcovia.vy@szfb.sk +421 904 097 608 

Člen KRO SZFB (Región stred) Ján Kubaščík rozhodcovia.str@szfb.sk +421 904 366 980 

Člen KRO SZFB (Región západ) 
Jozef Miroslav 

Riečický 
riecicky@szfb.sk +421 904 122 712 

Člen KRO SZFB (Región BA) Martin Mésaroš mesaros@szfb.sk +421 918 388 466 
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VEĽKÉ BRÁNKOVISKO 

Vzdialenosť medzi tyčami brány 

MANTINEL 
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