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VZDELÁVANIE ROZHODCOV A OBSERVEROV 

A UDEĽOVANIE LICENCIÍ 

(súťažná smernica) 

   

   

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1.   

Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) na základe § 16 ods. 2 písm. i) zákona č. 440/2015 

Z. z. zabezpečuje odbornú prípravu pre svojich športových odborníkov – rozhodcov a 

observerov ako službu svojim členom, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť k 

riadeniu, resp. k dohľadu nad stretnutiami v oficiálnych súťažiach SZFB.   

1.2.   

Odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti 

rozhodca a observer na základe § 85 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. zabezpečuje SZFB.   

1.3.   

Po úspešnom ukončení odbornej prípravy, poskytnutej SZFB, absolvent dostane Osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti rozhodca, alebo observer v príslušnom 

kvalifikačnom stupni. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

rozhodca, alebo observer vydáva Komisia rozhodcov a observerov (ďalej "KRO“) SZFB.    

1.4.   

Na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti rozhodca, alebo 

observer, získanom v príslušnom kvalifikačnom stupni po úspešnom ukončení odbornej 

prípravy poskytnutej SZFB, KRO SZFB zapíše rozhodcu, alebo observera do Informačného 

systému športu („ďalej ISŠ“) ako rozhodcu, alebo observera a udelí mu príslušnú licenciu 

SZFB.   

1.5.   

Termíny odborných príprav pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej 

činnosti rozhodca a observer zverejní KRO SZFB pred každou súťažnou sezónou. Termíny 

doškoľovacích seminárov a seminárov pre obnovenie licencií zverejní KRO SZFB počas 

súťažnej sezóny. 

 

Článok 2 

Stupne odbornosti rozhodcov a rozhodcovské licencie 

2.1.   

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti rozhodca sa rozdeľuje na kvalifikačné 

stupne.   

V SZFB sú k príslušným kvalifikačným stupňom priradené nasledujúce licencie:   

1) rozhodca I. kvalifikačného stupňa – rozhodcovská licencia N, C,   

2) rozhodca II. kvalifikačného stupňa – rozhodcovská licencia B/BW,   

3) rozhodca III. kvalifikačného stupňa – rozhodcovská licencia A/AW,   

 

Článok 3 

Podmienky pre prijatie na odbornú prípravu 

3.1.   

Podmienky pre prijatie na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti rozhodca I. až III. kvalifikačného stupňa, sú:   
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1) zaplatenie príslušného poplatku podľa stupňa odbornej prípravy,   

2) preukázanie svojej bezúhonnosti, v zmysle § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 440/2015 Z. z.,   

3) riadne vyplnenie prihlášky na odbornú prípravu,   

4) riadne vyplnenie prihlášky do SZFB (ak záujemca nie je členom SZFB),   

5) riadne vyplnenie žiadosti o registráciu do ISŠ,   

6) splnenie testov z fyzickej zdatnosti,   

7) v čase odbornej prípravy mať minimálne 15 rokov.   

3.2.   

Ďalšie podmienky pre prijatie na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na 

výkon odbornej činnosti rozhodca II. až III. kvalifikačného stupňa, sú:   

1) pre rozhodcu II. kvalifikačného stupňa   

a) minimálne 1 rok (aktívna činnosť počas predchádzajúcej sezóny) rozhodcovskej praxe 

vo florbale ako rozhodca I. kvalifikačného stupňa,   

2) pre rozhodcu III. kvalifikačného stupňa:   

a) minimálne 1 rok (aktívna činnosť počas predchádzajúcej sezóny) rozhodcovskej praxe 

vo florbale ako rozhodca II. kvalifikačného stupňa.  

 

Článok 4 

Podmienky pre udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

4.1.   

Podmienkou pre udelenie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

rozhodca I. až III. kvalifikačného stupňa je úspešné absolvovanie odbornej prípravy.  Odborná 

príprava pozostáva z:   

1) prednášok a praktických cvičení v časovom rozsahu:   

a) rozhodca I. kvalifikačného stupňa – 6 hodín,   

b) rozhodca II. kvalifikačného stupňa – 10 hodín,   

c) rozhodca III. kvalifikačného stupňa – 12 hodín,   

2) záverečného písomného testu,   

3) fyzických testov.   

 

Článok 5 

Udeľovanie rozhodcovských licencií 

5.1.   

Rozhodcovskú licenciu vystavuje KRO SZFB.    

5.2.   

Podmienkou pre udelenie rozhodcovskej licencie podľa ustanovení ods. 1.4. a 2.1. tejto 

smernice, je úspešné absolvovanie odbornej prípravy podľa ustanovení ods. 4.1. tejto 

súťažnej smernice.   

5.3. 

Výška licenčných poplatkov pre jednotlivé licencie: 

• 15 € - rozhodcovská licencia N 

• 15 € - rozhodcovská licencia C 

• 15 € - rozhodcovská licencia B, WB 

• 15 € - rozhodcovská licencia A, WA 

5.4. 

Poplatok za uskutočnenie náhradného testovania: 

• 5 € - rozhodcovská licencia N 

• 10 € - rozhodcovská licencia C 

• 15 € - rozhodcovská licencia B, WB 

• 30 € - rozhodcovská licencia A, WA 

 

Článok 6 
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Platnosť a predĺženie rozhodcovských licencií 

6.1.   

Za nadobudnutie licencie je považovaný dátum úspešného absolvovania odbornej prípravy 

podľa ustanovení ods. 4.1. tejto súťažnej smernice. Licencia sa vydáva s platnosťou vždy do   

30. 6. po dátume získania licencie.   

6.2.   

Pre predĺženie licencie je nutné splniť uvedené podmienky:    

1) u licencie N, C:    

a) žiadosť o znovunadobudnutie licencie 

b) v prípade ponúknutia 8 hracích dní povinnosti rozhodcu a účasti na jednom seminári 

– 15 € poplatok za licenciu 

c) v prípade nesplnenia podmienok v ods. 10.1. a 10.2. tohto predpisu – 15 € poplatok 

za licenciu a 15 € sankčný poplatok za nesplnenie podmienok 

2) u licencie B, WB, A, WA:    

a) žiadosť o znovunadobudnutie licencie 

b) v prípade ponúknutia 15 hracích dní povinnosti rozhodcu a účasti na 2 seminároch – 

15 € poplatok za licenciu 

c) v prípade nesplnenia podmienok v ods. 10.1. a 10.2. tohto predpisu – 15 € poplatok 

za licenciu a 15 € sankčný poplatok za nesplnenie podmienok 

6.3.    

Doškoľovacie semináre majú spravidla formu jednodňových akcií zameraných na nové 

trendy, alebo danú problematiku vo florbale. Ich organizovanie môže byť naviazané na 

medzinárodné podujatia organizované v SR.   

6.4.     

Platnosť licencie je obmedzená časovo a po uplynutí tejto doby licencia automaticky zaniká. 

Nárok na jej predĺženie nevzniká jej uplynutím a je nutné postupovať podľa ods. 6.2. tejto 

smernice.   

6.5.    

Po uplynutí platnosti licencie je možné požiadať o jej znovunadobudnutie, a to výhradne 

podľa článku 8. V prípade znovunadobudnutia je možné žiadať o získanie rovnakého alebo 

nižšieho stupňa dosiahnutej licencie, avšak prípadné zníženie udelenej licencie v procese 

znovunadobudnutia je trvalého charakteru a opätovné získanie vyššieho stupňa licencie je 

potom možné výhradne podľa podmienok v zmysle ustanovenia ods. 6.2. tejto smernice.   

   

Článok 7 

Odňatie licencie rozhodcov 

7.1.   

Licencia všetkých stupňov môže byť odňatá, ak sa rozhodca:  

1) opakovane dopustil disciplinárneho previnenia, 

2) dopustil zvlášť závažného disciplinárneho previnenia: 

a) dopustil sa napadnutia hráča, trénera, funkcionára alebo diváka a odplácal takéto 

napadnutie na hracej ploche alebo mimo hraciu plochu v areáli haly, či v jeho blízkosti, 

b) napadol iného rozhodcu na hracej ploche, v areáli ihriska i mimo neho, 

c) úmyselne ovplyvňoval výsledok zápasu - narušil regulárnosť súťaže, 

d) porušil stanovy, predpisy SZFB a rozhodnutia orgánov, 

e) porušil zákaz o používaní dopingu, 

f) dopustil sa porušenia Príručky rozhodcov a observerov,  

g) dopustil sa úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený.    

7.2.    

Licenciu odníma KRO SZFB. Predpokladom pre odňatie môžu byť v súlade s ods. 7.1. 

rozhodnutia príslušnej disciplinárnej komisie, odbornej komisie alebo ďalšieho orgánu. 

Odňatie licencie musí mať formu písomného rozhodnutia s odôvodnením a musí byť zaslané 

rozhodcovi doporučenou poštou.    
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7.3.    

Licencia môže byť odňatá:    

1) dočasne, z dôvodov uvedených v ods. 7.1. bod 1),  

2) trvale, z dôvodov uvedených v ods. 7.1. bod 2).   

7.4.    

Pri dočasnom odňatí licencie má rozhodca právo písomne požiadať o jej znovunadobudnutie, 

a to najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia KRO SZFB.   

7.5.    

Proti odňatiu licencie má rozhodca možnosť odvolať sa k Odvolacej komisii SZFB, a to v 

lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odňatí licencie.   

 

Článok 8 

Znovunadobudnutia licencie rozhodcov 

8.1.   

Pri odňatí licencie alebo uplynutí 2 rokov a viac od doby jej platnosti môže KRO SZFB, alebo 

poverený orgán uskutočniť jej udelenie. To je však závislé na splnení určitých podmienok. 

Splnenie týchto podmienok je potom záväzné pre znovunadobudnutie danej licencie.   

8.2.    

Znovunadobudnutie licencie je posudzované na základe osobnej žiadosti toho, kto o 

znovunadobudnutie usiluje.   

8.3. 

K znovunadobudnutiu licencie je potrebné podať žiadosť o znovunadobudnutie 

rozhodcovskej licencie, zaplatiť licenčný poplatok a zúčastniť sa opätovne školenia. 

 

Článok 9 

Možnosti postupu a zostupu medzi rozhodcovskými licenciami 

9.1.   

Možnosti postupu medzi licenciami sú:   

1) na návrh observera a splnením podmienok podľa ods. 6.2.,   

2) na návrh člena KRO SZFB a splnením podmienok podľa ods. 6.2..   

9.2.   

Možnosti zostupu medzi licenciami sú:   

1) na návrh člena KRO SZFB a splnením podmienok podľa ods. 6.2.,  

2) na návrh disciplinárnej komisie podľa článku 7.   

 

Článok 10 

Povinnosti rozhodcu 

10.1.   

Rozhodca je povinný absolvovať vypísané semináre v priebehu sezóny, a to v konkrétnom 

počte:   

1) 1 seminár - rozhodcovská licencia N,   

2) 1 seminár - rozhodcovská licencia C,   

3) 2 semináre - rozhodcovská licencia B/WB,   

4) 2 semináre - rozhodcovská licencia A/WA.   

V prípade kolízie termínu akcie KRO s nomináciou medzinárodného rozhodcu na akcii IFF, je 

táto nominácia zarátaná ako splnenie povinnosti.   

10.2.   

Rozhodca je povinný ponúknuť k prijatiu nominácie v priebehu sezóny minimálne v počte: 

1) 8 hracích dní - rozhodcovská licencia N 

2) 8 hracích dní - rozhodcovská licencia C 

3) 15 hracích dní - rozhodcovská licencia B, WB 

4) 15 hracích dní - rozhodcovská licencia A, WA 

10.3.   
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Rozhodca je povinný absolvovať odbornú prípravu a taktiež doškoľovacie semináre.   

10.4.   

Rozhodca je povinný dodržiavať predpisy a riadiť sa podľa Príručky rozhodcov a observerov.   

   

Článok 11 

Pokuty rozhodcov 

11.1.   

V prípade porušenia smerníc, predpisov SZFB a rozhodnutí orgánov SZFB, alebo Príručky 

rozhodcov a observerov je možné udeliť rozhodcovi pokutu, alebo zastaviť činnosť rozhodcu.   

11.2.   

Rozhodca má 14 pracovných dní na uhradenie pokuty na bankový účet SZFB.   

   

Článok 12 

Sadzobník pokút rozhodcov 

12.1.  

Aktuálny sadzobník pokút je určený Príručkou rozhodcov a observerov.   

   

Článok 13 

Stupne odbornosti observerov a licencie observerov 

13.1.   

Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti observer sa rozdeľuje na kvalifikačné 

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

1) observer I. kvalifikačného stupňa – licencia observera B, 

2) observer II. kvalifikačného stupňa – licencia observera A.   

 

Článok 14 

Podmienky pre prijatie na odbornú prípravu 

14.1.   

Podmienky pre prijatie na odbornú prípravu, pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti observer I. a II. kvalifikačného stupňa, sú:   

1) zaplatenie príslušného poplatku podľa stupňa odbornej prípravy,   

2) preukázanie svojej bezúhonnosti, v zmysle § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 440/2015 Z. z.,   

3) riadne vyplnenie prihlášky na odbornú prípravu,   

4) riadne vyplnenie prihlášky do SZFB (ak záujemca nie je členom SZFB),   

5) riadne vyplnenie žiadosti o registráciu do ISŠ,  

6) v čase odbornej prípravy mať minimálne 18 rokov.   

14.2.   

Ďalšia podmienka pre prijatie na odbornú prípravu, pre získanie odbornej spôsobilosti na 

výkon odbornej činnosti observer II. kvalifikačného stupňa, je minimálne 1 rok praxe 

observera (aktívna činnosť observera v predchádzajúcej sezóne) vo florbale ako observer I.  

kvalifikačného stupňa.   

 

Článok 15 

Podmienky pre udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

15.1.   

Podmienkou pre udelenie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

observer I. a II. kvalifikačného stupňa je úspešné absolvovanie odbornej prípravy.  Odborná 

príprava pozostáva z:   

1) prednášok a praktických cvičení v časovom rozsahu:   

a) observer I. kvalifikačného stupňa – 6 hodín,  

b) observer II. kvalifikačného stupňa – 10 hodín,  

2) záverečného písomného testu.   
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Článok 16 

Udeľovanie licencií observerov 

16.1.   

Licenciu observera vystavuje KRO SZFB.    

16.2.   

Podmienkou pre udelenie licencie observera podľa ustanovení ods. 1.4. a 13.1. tejto 

smernice, je úspešné absolvovanie odbornej prípravy podľa ustanovení ods. 15.1. tejto 

súťažnej smernice. 

16.3. 

Výška licenčných poplatkov pre jednotlivé licencie: 

1) 15 € – licencia observera B, 

2) 15 € – licencia observera A. 

 

Článok 17 

Platnosť licencií observerov 

17.1.   

Za nadobudnutie licencie je považovaný dátum úspešného absolvovania odbornej prípravy 

podľa ustanovení ods. 15.1. tejto súťažnej smernice. Licencia sa vydáva s platnosťou vždy do 

30. 6. druhého kalendárneho roka po dátume získania licencie.   

17.2.   

Pre predĺženie licencie po skončení tohto časového obdobia je nutné uhradiť licenčný 

poplatok a počas platnosti licencie splniť aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok:  

1) u licencie B:    

a) absolvovať počas platnosti licencie minimálne jeden doškoľovací seminár,    

b) absolvovať odbornú prípravu II. kvalifikačného stupňa, aj keď absolvent nezloží 

záverečné skúšky,  

2) u licencie A:    

a) absolvovať počas platnosti licencie minimálne dva doškoľovacie semináre,    

b) absolvovať odbornú prípravu II. kvalifikačného stupňa, s úspešným zložením 

záverečnej skúšky,   

c) návrh KRO SZFB na získanie licencie A.   

17.3.    

Doškoľovacie semináre majú spravidla formu jednodňových akcií zameraných na nové 

trendy, alebo danú problematiku vo florbale. Ich organizovanie môže byť naviazané na 

medzinárodné podujatia organizované v SR.   

17.4.     

Platnosť licencie je obmedzená časovo a po uplynutí tejto doby licencia automaticky zaniká. 

Nárok na jej predĺženie nevzniká jej uplynutím a je nutné postupovať podľa ods. 17.2. tejto 

smernice.   

17.5.    

Po uplynutí platnosti licencie je možné požiadať o jej znovunadobudnutie, a to výhradne 

podľa článku 19. V prípade znovunadobudnutia je možné žiadať o získanie rovnakého alebo 

nižšieho stupňa dosiahnutej licencie, avšak prípadné zníženie udelenej licencie v procese 

znovunadobudnutia je trvalého charakteru a opätovné získanie vyššieho stupňa licencie je 

potom možné výhradne podľa podmienok v zmysle ustanovenia ods. 17.2. tejto smernice.   

 

Článok 18 

Odňatie licencie observerov 

18.1.   

Licencia všetkých stupňov môže byť odňatá, ak sa observer:  

1) opakovane dopustil disciplinárneho previnenia,    

2) dopustil zvlášť závažného disciplinárneho previnenia:    
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a) dopustil sa napadnutia hráča, trénera, funkcionára alebo diváka a odplácal takéto 

napadnutie na hracej ploche alebo mimo hraciu plochu v areáli haly, či v jeho blízkosti,    

b) napadol rozhodcu na hracej ploche, v areáli ihriska i mimo neho,    

c) porušil stanovy, predpisy SZFB a rozhodnutia orgánov,    

d) dopustil sa porušenia Príručky rozhodcov a observerov,   

e) dopustil sa úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený.    

18.2.    

Licenciu odníma KRO SZFB. Predpokladom pre odňatie môžu byť v súlade s ods. 18.1. 

rozhodnutia príslušnej disciplinárnej komisie, odbornej komisie alebo ďalšieho orgánu. 

Odňatie licencie musí mať formu písomného rozhodnutia s odôvodnením a musí byť zaslané 

observerovi doporučenou poštou.    

18.3.    

Licencia môže byť odňatá:    

1) dočasne, z dôvodov uvedených v ods. 18.1. bod 1), 

2) trvale, z dôvodov uvedených v ods. 18.1. bod 2).   

18.4.    

Pri dočasnom odňatí licencie má observer právo písomne požiadať o jej znovunadobudnutie, 

a to najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia KRO.   

18.5.    

Proti odňatiu licencie má observer možnosť odvolať sa k Odvolacej komisii SZFB, a to v 

lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odňatí licencie.   

 

Článok 19 

Znovunadobudnutia licencie observerov 

19.1.   

Pri odňatí licencie či uplynutí doby jej platnosti môže KRO, alebo poverený orgán uskutočniť 

jej udelenie. To je však závislé na splnení určitých podmienok. Splnenie týchto podmienok je 

potom záväzné pre znovunadobudnutie danej licencie.    

19.2.    

Znovunadobudnutie licencie je posudzované na základe osobnej žiadosti toho, kto o 

znovunadobudnutie usiluje.    

19.3.    

Pre znovunadobudnutia licencie sa určujú poplatky podľa Príručky rozhodcov a observerov.   

19.4.   

Poplatok za uskutočnenie náhradného testovania sa určuje podľa Príručky rozhodcov a 

observerov.   

 

Článok 20 

Možnosti postupu a zostupu medzi licenciami observerov 

20.1.   

Možnosti postupu medzi licenciami sú:   

1) na návrh člena KRO SZFB, alebo observera s licenciou A, a splnením podmienok podľa 

ods. 17.2..   

20.2.   

Možnosti zostupu medzi licenciami sú:   

1) na návrh KRO SZFB,   

2) na návrh disciplinárnej komisie,   

3) ak observer poruší aktuálnu Príručku rozhodcov a observerov.   

 

Článok 21 

Povinnosti observera 

21.1.   

Observer je povinný absolvovať vypísané semináre v priebehu platnosti licencie v počte: 
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1) 1 seminár - rozhodcovská licencia B   

2) 2 semináre - rozhodcovská licencia A   

V prípade kolízie termínu akcie KRO s nomináciou medzinárodného observera na akcii IFF, je 

táto nominácia zarátaná ako splnenie povinnosti.   

21.2.   

Observer je povinný absolvovať odbornú prípravu a taktiež doškoľovacie semináre.   

21.3.   

Observer je povinný dodržiavať predpisy a riadiť sa podľa Príručky rozhodcov a observerov. 

21.4.   

Základná náplň činnosti observera je:   

1) kontrola organizačnej činnosti pri zápase,   

2) kontrola včasného dostavenia sa rozhodcov na stretnutie,   

3) kontrola vyplnenia Zápisu o stretnutí,   

4) sledovanie priebehu stretnutia,   

5) udeľovanie spätnej väzby rozhodcom,   

6) vypracovanie správy observerom a jej odovzdanie KRO SZFB do 4 pracovných dní.   

   

Článok 22 

Pokuty observerov 

22.1.   

V prípade porušenia smerníc, predpisov SZFB a rozhodnutí orgánov SZFB, alebo Príručky 

rozhodcov a observerov je možné udeliť observerovi pokutu, alebo zastavenie činnosti.   

22.2.   

Observer má 14 pracovných dní na uhradenie pokuty na bankový účet SZFB.   

   

Článok 23 

Sadzobník pokút observerov 

23.1.   

Aktuálny sadzobník pokút je určený Príručkou rozhodcov a observerov.   

   

Článok 24 

Záverečné ustanovenia 

24.1.    

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. 

augusta 2019. Ku dňu 31. júla 2019 končí platnosť doterajšej smernice „Vzdelávanie 

rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií SZFB“.   

 




