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Postup pri certifikácii štadióna a pasportizácii ihriska 
 

 
A. CERTIFIKÁCIA ŠTADIÓNA – základné definície a pojmy 

 
- Certifikát štadióna je oficiálny doklad, vydaný žiadateľovi SFZ, potvrdzujúci splnenie určitého 

stupňa infraštruktúrnych požiadaviek, aj s uvedením príslušnej dosiahnutej kategórie štadióna, 
v zmysle smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov, platnej od 01.05.2010, popisujúcej 
infraštruktúrne požiadavky, ktoré musí spĺňať štadión, aby mohol byť klasifikovaný ako štadión 1., 
2., 3., alebo 4. kategórie UEFA a smernice SFZ s názvom „Smernica o infraštruktúre štadiónov 
2018“. 
 

- Certifikát štadióna, pre potreby licenčného konania, môže vydať výlučne KŠI SFZ. 
 

- Certifikát štadióna je podpísaný generálnym sekretárom SFZ a predsedom KŠI SFZ. 
 

- Súčasťou vydania Certifikátu štadióna je vždy aj Pasport ihriska, alebo Pasport ihriska s umelým 
trávnikom (ďalej len „Pasport ihriska s UT“), ktorý v zmysle požiadaviek smernice UEFA pre 
infraštruktúru štadiónov a záverov vykonanej  kontroly, zodpovedá jeho parametrom. 
 

- Pasport ihriska, resp. Pasport ihriska s UT, je oficiálny doklad, vydaný žiadateľovi, na ktorom je 
uvedená úroveň súťaže, ktorá sa môže na príslušnom ihrisku odohrať. 
 

- Pre ihrisko s prírodným trávnikom bude vydaný Pasport ihriska a pre ihrisko s umelým trávnikom 
bude vydaný Pasport ihriska s UT. 
 

- Pasport ihriska, podpísaný predsedom KŠI SFZ, vydáva KŠI SFZ. 

 
- K vydaniu Pasportu ihriska, resp. Pasportu ihriska s UT, musí žiadateľ predložiť  geodetické 

zameranie ihriska s hracou plochou, ktorý musí obsahovať určené požadované geodetické body 
a ich vzdialenosť v metroch na 2 desatinné miesta, v mierke 1:500; 1:1000. 
 

- V prípade, že klub požiada o vydanie Pasportu pre UT pre súťaž riadenú ÚLK, je povinný 
k žiadosti doložiť aj platný Certifikát UT, vydaný akreditovaným laboratóriom FIFA, pre príslušný 
typ umelého trávnika (tzv. Certifikát FIFA). 
 

- V rámci republikových súťaží, riadených ÚLK a SFZ (I. a II. liga mužov, I. liga U19 a I. liga súťaže 
ženského futbalu), zabezpečuje certifikáciu štadiónov a pasportizáciu ihrísk, pre žiadateľov o jej 
vykonanie, Komisia pre štadióny a ihriská pri SFZ (ďalej len „KŠI SFZ“). 
 

- V prípade, že klub, ktorý postupuje do vyššej súťaže, nemá vydaný platný Certifikát štadióna pre 
príslušnú súťaž, do ktorej postupuje, je povinný pred začiatkom tejto súťaže požiadať 
o certifikáciu, prislúchajúcu úrovni súťaže, do ktorej postupuje. 

 
- Certifikát štadióna sa vydáva maximálne na 2 roky, s platnosťou do 30.06. posledného 

kalendárneho roka a môže byť vydaný aj v elektronickej podobe. 

 
- Kontroly štadiónov a ihrísk sú, pri certifikácii štadióna a pasportizácii ihriska, vykonávané na 

základe písomnej žiadosti žiadateľa. Vykonanie prvej kontroly a obhliadky je bezplatné, avšak 
v prípade nutnosti opakovania obhliadky a kontroly z dôvodu nedostatkov a nekompletnosti 
dokumentácie na strane žiadateľa, resp. nesplnenia niektorej povinnosti, vyžadovanej pri 
certifikácii štadióna a pasportizácii ihriska, je žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok vo výške 
150,- Eur, ktorý môže byť súčasťou mesačnej zbernej faktúry klubu. 
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B. ZOZNAM DOKUMENTOV, VÝKRESOV A SCHÉM, potrebných k certifikácii 
štadióna  

 

Všetky doklady predložené k certifikácii, musia byť platné k dátumu obhliadky a kontroly štadióna, s 
výnimkou Pasportu ihriska, resp. Pasportu ihriska s UT. K vyplnenej žiadosti o Certifikáciu štadióna 
musí žiadateľ predložiť nasledovné dokumenty: 

 
1. Vlastník - aktuálny Výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti 

2. Nájomca - kópiu nájomnej zmluvy s vlastníkom o užívaní nehnuteľnosti, s aktuálnym výpisom LV 

(nie starší ako 3 mesiace) 

3. Platné Osvedčenie o bezpečnosti štadióna  

4. Geodetické zameranie ihriska s hracou plochou  

5. Pôdorysný plán miestností štadióna v hlavnej tribúne, s legendou využitia 

6. Schému areálu štadióna s vyznačenými sektormi, vstupmi do sektorov, únikovými bránami do 

ihriska, únikovými trasami zo štadióna, parkoviskami, miestami prvej pomoci 

7. Schému rozmiestnenia pevných a mobilných kamier TV na tribúnach a ploche ihriska, aj 

s vyznačením umiestnenia velína na štadióne (iba I. liga) 

8. Schému rozmiestnenia kamier kamerového zabezpečovacieho systému  

9. Potvrdenie o kontrole a funkčnosti kamerového systému, nie staršie ako 1 rok (v zmysle zákona 

č. 1/2014 Z.z.) od PZ SR (iba I. liga) 

10. Požiarno - evakuačný plán pre divákov pri konaní športového podujatia 

11. Revízne správy všetkých elektrických zariadení areálu štadióna a bezpečnostného (núdzového) 

osvetlenia tribún v časti využívanej na športové aktivity, nie staršie ako 2 roky (v zmysle Prílohy 

č.8 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z SR) 

12. Revízne správy plynových zariadení na štadióne (ak sa používa v areáli štadióna), nie staršie ako 

1 rok 

13. Revíznu správu o kontrole osvietenia ihriska, nie staršiu ako 4 roky (iba I. liga), 

14. Organizačný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. a noriem SFZ, schválený 

oprávneným orgánom (zákon č.1/2014, Z.z.) 

15. Návštevný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 a noriem SFZ, schválený oprávneným 

orgánom (zákon č.1/2014, Z.z.) 

16. Prevádzkový poriadok telovýchovno-športového zariadenia, schválený RÚVZ v zmysle zákona č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

17. Potvrdenie (prehlásenie) klubového lekára o vybavení a zariadení miestnosti prvej pomoci 

v súlade s platnou legislatívou 

 
C. Procesné úkony pri certifikácii štadióna  
 
 

1. Žiadateľ zašle na KŠI SFZ „Žiadosť o certifikáciu štadióna“. Týmto žiadateľ prejavuje záujem a 
pripravenosť absolvovať kontrolnú prehliadku na udelenie certifikátu štadióna a pasportu ihriska.  

 

2. Kontrolný tím KŠI dohodne so žiadateľom termín kontrolnej prehliadky štadióna.  
 

3. Po vykonaní kontroly predložených dokladov a kontrolnej prehliadky vybavenia štadióna, bude 
spracovaný protokol o kontrolnej prehliadke infraštruktúry štadióna, na základe ktorého, v prípade 
splnenia všetkých infraštrukturálnych požiadaviek, prislúchajúcich príslušnej kategórie štadióna, 
bude vydaný certifikát štadióna príslušnej kategórie, alebo súťaže, pre ktorú bol certifikát 
požadovaný.  

 

4. V prípade, že kontrolnou prehliadkou bude zistené, že žiadateľom predložená dokumentácia a 
skutočnosti nespĺňajú požadované náležitosti, alebo boli zistené pri kontrolnej prehliadke 
infraštrukturálnych požiadaviek na vybavenia štadióna nedostatky, bude spísaný zápis a kontrolná 
prehliadka bude prerušená.  
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5. Prerušená kontrolná prehliadka môže byť dokončená až po odstránení týchto nedostatkov 

a následnej žiadosti žiadateľa o vykonanie opakovanej kontrolnej prehliadky.  
 

6. Vykonanie prvej kontroly a obhliadky je bezplatné, avšak v prípade nutnosti opakovania obhliadky 
a kontroly z dôvodu nedostatkov a nekompletnosti dokumentácie na strane žiadateľa, resp. 
nesplnenia niektorej povinnosti, vyžadovanej pri certifikácii štadióna a pasportizácii ihriska, je 
žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok vo výške 150,- Eur, ktorý môže byť súčasťou mesačnej 
zbernej faktúry klubu. Každá ďalšia opakovaná kontrolná prehliadka bude spoplatnená sumou vo 
výške 150.- Eur.  

 

7. Po odsúhlasení priebehu kontroly aj jej výsledkov KŠI SFZ, bude vystavený žiadateľovi „Certifikát 
štadióna“ (podpísaný generálnym sekretárom a predsedom KŠI) a „Pasport ihriska“ (podpísaný 
predsedom KŠI), ktorý bude žiadateľovi zaslaný poštou na adresu klubu.  

 
 

D. Príprava štadióna na certifikáciu štadióna  
 
 

1. Štadión a ihrisko musia byť na kontrolnú prehliadku pripravené presne tak, ako musia byť 
pripravené na majstrovské stretnutie.  

 

2. Žiadateľ o kontrolnú prehliadku pripraví hraciu plochu podľa pravidiel futbalu (musí byť  riadne 
vyznačená podľa pravidiel futbalu so všetkými náležitosťami - aby rohové, stredové zástavky boli 
riadne umiestnené, siete boli riadne upevnené na bránkových tyčiach podľa pravidiel futbalu...atď.) 
a ostatné náležitosti, potrebné k stretnutiu, v zmysle RS príslušného stupňa súťaže.  

 

3. Musia byť sprístupnené všetky požadované miestnosti a ich vybavenie, potrebné k stretnutiu, na 
kontrolnú prehliadku. 

 

4. Pri kontrolnej prehliadke infraštrukturálnych požiadaviek na štadióne pre  I. ligu je bezpodmienečne 
nutné, aby boli prítomní aj zodpovední štatutárni zástupcovia klubu, alebo nimi poverení pracovníci 
klubu.  

 
 

E. Kontrolná prehliadka štadióna pri certifikácii  
 
Kontrolná prehliadka pozostáva z 2 základných častí: 

 

a) kontrola požadovanej dokumentácie 
 

b) fyzická kontrola miestností a technického vybavenia štadióna 

 
Fyzická kontrolná prehliadka miestností a technického vybavenia štadióna pozostáva z: 
  

1. kontroly prevádzky schopnosti umelého osvetlenia. 

2. kontroly vlajok a ich vyvesenia. 

3. prehliadky šatní hráčov a delegovaných osôb, ich hygienické, sanitárne zabezpečenie a technické 
vybavenie.  

4. prehliadky všetkých zdravotníckych a ostatných zariadení, potrebných na poskytnutia prvej pomoci 
činovníkom stretnutia a návštevníkom podujatia (nosidlá, telefón, lekárnička, dlahy a pod.). 
Prístupy k nim musia byť jasne a zrozumiteľne označené. 

5. kontroly antidopingovej miestnosti - antidopingová miestnosť musí byť pripravená tak, ako keby 
mala byť vykonaná antidopingová kontrola.  

6. kontroly určenia a vyznačenia parkovacích miest pre mužstvo hostí, pre delegované osoby a pre 
V.I.P. hostí.  

7. kontroly parkovacích miest pre prenosovú techniku, v prípade TV prenosu.  

8. kontroly sektoru hostí, ako aj jeho zabezpečenie sociálnym a občerstvovacím zariadením.  

9. kontroly vchodov a východov zo štadióna (vstupné brány a vchody musia zabezpečovať hladký a 
plynulý vstup, bez možnosti vzniku tlačenice a označené zrozumiteľnými znakmi a vyvesenými 
zákazmi a návštevným poriadkom podujatia). Smerovanie divákov do svojich sektorov musí byť 
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zrozumiteľne označené a vstupy označené zákazmi a nariadeniami, vyplývajúce z platnej 
legislatívy a futbalových noriem. 

10. Skontrolovania prevádzky schopnosti vnútorného núdzového osvetlenia. 

11. Skontrolovania prevádzky schopnosti informačného systému štadióna (ozvučenie štadióna, 
kamerový systém...atď. ). 

12. Skontrolovania miesta a vyznačenia priestoru pre imobilných návštevníkov, ako aj ich sprievod na 
stretnutie a zároveň aj ich zabezpečenie sociálnym a občerstvovacím zariadením. 

13. Skontrolovanie umiestnenia a označenia V.I.P. sedenia na hlavnej tribúne pre domácich a 
hosťujúcich činovníkov. 

14. Skontrolovanie priestorov a podmienok práce pre zástupcov masovo-komunikačných prostriedkov 
a médií, zodpovedajúcich príslušnej kategórii štadióna. 

 
 
Certifikát štadióna a Pasport ihriska budú vydané až po splnení všetkých požiadaviek, 
vyplývajúcich z platných zákonov, noriem SFZ, smerníc SFZ a organizačných poriadkov SFZ. 

 


