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I. DEFINÍCIA A     ÚLOHY DELEGÁTA – POZOROVATEĽA ROZHODCOV  

1. Definícia

Delegát pozorovateľ rozhodcov ( ďalej len DPR ), je funkcionár riadiaceho zväzu 
vysielaný  z rozhodnutia  riadiaceho  zväzu  na  jednotlivé  stretnutia,  aby  tento 
zastupoval,  dozeral  a  hodnotil  výkon  rozhodcov  (  ďalej  len  R  )  a dôsledne 
dodržiaval pokyny pre činnosť DPR. Objektívnosť hodnotenia musí tvoriť základ 
jeho činnosti.

     2.  Úlohy

- Dbať, aby sa dodržiavali ustanovenia platných futbalových noriem a pokynov, 
vydaných príslušnými orgánmi zväzu.

- Sledovať ako rozhodcovia pri stretnutí  dodržujú a uplatňujú pravidlá futbalu 
a ich vzájomnú spoluprácu.

- Sledovať správanie rozhodcov, hráčov, trénerov a funkcionárov klubu.

- Kontrolovať ako sa plnia ustanovenia noriem a smerníc riadiaceho orgánu.

- Sledovať  pred  stretnutím,  v priebehu  stretnutia  a po  jeho  ukončení  všetky 
okolnosti, súvisiace s výkonom R a pravdivo ich uviesť vo svojej správe.

- Svojím prístupom a pedagogickým taktom vytvoriť pre rozhodcov optimálne 
podmienky na ich výkon.

Na  vykonanie  svojej  funkcie  sa  musí  DPR  systematicky  pripravovať  v súlade  so 
štatútom DPR.

II.  KVALIFIKAČNÉ  STUPNE  -  LICENCIE

1. DPR s licenciou „ A „ ( pre amatérsky futbal ) – je funkcionár zväzu, ktorý po 
úspešnom absolvovaní  licenčných  skúšok pôsobí  v súťažiach riadených  príslušným 
oblastným a regionálnym futbalovým zväzom.

Licenciu „ A „ udeľuje príslušný regionálny futbalový zväz.

2.  DPR s licenciou „ P „ ( pre profesionálny futbal )  – je funkcionár zväzu, 
ktorý po úspešnom absolvovaní licenčných skúšok má právo pôsobiť v súťažiach SFZ. 
Takýto delegát zväzu môže byť navrhnutý a menovaný na listinu delegátov UEFA 
a FIFA za predpokladu splnenia požadovaných podmienok.

Licenciu „ P „ udeľuje SFZ.



3. Platnosť licencie – DPR je povinný každoročne si licenciu obnovovať. Právo na 
obnovenie licencie „ A „ má príslušný regionálny futbalový zväz, licencie „ P „ SFZ. 
Podmienkou obnovenia licencie je splnenie kritérií systému vzdelávania DPR v zmysle 
kvalifikačných stupňov – licencií.

Na nominačnú listinu nemôže byť zaradený DPR bez udelenej licencie príslušného 
kvalifikačného stupňa.

V prípade, že DPR nepôsobil aktívne z rôznych dôvodov, môže požiadať o obnovenie 
kvalifikačného  stupňa  –  licencie  príslušný  regionálny  FZ,  ktorý  licenciu  vydal. 
Podmienkou pre opätovné vydanie licencie je doporučenie príslušného regionálneho 
FZ a splnenie licenčnej skúšky v plnom rozsahu.

Príslušný  regionálny  FZ,  ktorý  licenciu  udelil,  ju  môže  v závažných  prípadoch 
porušenia štatútu DPR, alebo iných stanovených podmienok zrušiť.

Udelením kvalifikačného stupňa – licencie nevzniká pre DPR nárok na zaradenie na 
nominačnú listinu.    

III.  ŠTATÚT  DPR

DPR, ktorý je menovaný do súťaží riadených SFZ, sa vo svojej činnosti riadi:

 stanovami SFZ

 súťažným poriadkom

 rozpisom súťaží

 zásadami pre činnosť DPR SFZ

 rozhodnutiami VV SFZ 

 komisiou rozhodcov, ktorá ho priamo riadi

DPR je povinný rešpektovať predovšetkým tieto zásady:

1. Byť k dispozícii  KR SFZ, prípadne regionálnemu, alebo oblastnému futbalovému 
zväzu  podľa  miesta  bydliska.  Ak  nemôže  vykonávať  funkciu  DPR  z vážnych 
dôvodov, musí sa včas ospravedlniť.

2. Dôsledným uplatňovaním futbalových noriem vytvárať vždy rovnaké podmienky 
pre hráčov a funkcionárov oboch zainteresovaných klubov.



3. O udalostiach, súvisiacich s jeho činnosťou, pravdivo, úplne a dochvíľne podávať 
informácie príslušným orgánom SFZ.

4. Rešpektovať  všetky  rozhodnutia  a pokyny  orgánov  SFZ,  nepolemizovať  s nimi 
mimo oficiálnej pôdy SFZ.

5. Permanentne sa odborne zdokonaľovať, aby bol vždy na úrovni zodpovedajúcej 
požiadavkám SFZ.

6. Udržiavať  svoj  zdravotný  stav  na  požadovanej  úrovni.  V prípade  vážnych 
zdravotných problémov, ktoré dočasne, alebo trvalo prekážajú vo výkone funkcie 
DPR, okamžite informovať KR SFZ.

7. Konať  i vystupovať  na  verejnosti  i vo  svojom  súkromnom  živote  tak,  aby 
nepoškodzoval dobré meno delegátskeho stavu a SFZ.

8. Na  požiadanie  KR SFZ,  alebo  regionálneho,  resp.  oblastného  FZ kvalifikovane 
poskytovať lektorskú činnosť súvisiacu s výkladom futbalových noriem.

9. Nevykonávať aktívnu funkcionársku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže riadené 
SFZ.

10. Nezúčastňovať sa priamo, ani nepriamo – prostredníctvom iných osôb na tipovaní 
výsledkov  súťaží riadených SFZ, v stávkových kanceláriách, ani iným spôsobom.

DPR má právo:

1. Na  základe  menovania  vlastniť  preukaz  oprávňujúci  voľný  vstup  na  všetky 
stretnutia súťaží riadených SFZ.

2. Na požiadanie  zástupcom tlače,  rozhlasu  a televízie  vysvetliť  svoje  stanovisko 
s prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom podliehajúcim následnému 
disciplinárnemu konaniu.  Môže  tak spraviť  po stretnutí,  po uzatvorení  formalít 
súvisiacich  s vyplnením  zápisu  a po  vykonanom  vyhodnotení  stretnutia  a to 
s plnou zodpovednosťou za svoje výroky.

3. Žiadať súhlas na občiansko – právne pokračovanie voči súkromnej osobe, alebo 
inému právnemu subjektu v prípade vykonaného fyzického násilia, alebo ochrany 
osobnosti v súvislosti s činnosťou vo funkcii DPR SFZ.

Nerešpektovanie Štatútu DPR SFZ bude mať za následok postih v rozsahu opatrení 
KR SFZ až po okamžité zrušenie menovacieho dekrétu SFZ.



IV.  VZDELÁVANIE DPR

1. ŠKOLENIE NA LICENCIU „ A „ – DPR amatérskych súťaží

1.1 Podmienky na udelenie licencie „ A „     

a) Predloženie dekrétu o úspešnom vykonaní záverečných skúšok a testov 
delegáta čakateľa.

b) Minimálne 6 mesiacov úspešnej,  aktívnej činnosti  vo funkcii  delegáta 
čakateľa.

c) Platná  lekárska  prehliadka  o zdravotnej  spôsobilosti  od  príslušných 
lekárov      ( platnosť 1 rok ). 

d) Úspešné  vykonanie  licenčnej  skúšky  za  prítomnosti  schváleného 
licenčného komisára FZ.

1.2 Organizačné formy školenia ( prednášky, semináre )

a) Semináre : 

      -jedno – alebo dvojdňové semináre organizované príslušným FZ.

b) Obsahová náplň a časový rozsah - prednášky ( 6 hodín ):

- Futbalové normy ( 4 hodiny )

- Pedagogicko – psychologická príprava DPR ( 1 hodina )

-Testy teoretických vedomostí ( 1 hodina )

1.3 Skúšky a testovanie

a) Teoretická  skúška  formou  otvorených  alebo  uzatvorených  otázok  - 
( test  ) z pravidiel  futbalu  a ostatných futbalových noriem. Výber 30 
otázok a forma testu je v kompetencii licenčného komisára.

b) Spoločná analýza videoukážok z uplatňovania noriem futbalu.

c) Ústna skúška – overenie vedomostí z noriem futbalu.

d) Pedagogicko – psychologické testy.



2.  PODMIENKY NA OBNOVENIE LICENCIE „ A „

Licencia ,, A ,, je platná 3 roky. Podmienkou na jej obnovenie je:

a)  Úspešné absolvovanie seminára organizovaného KR príslušného FZ podľa 
zaradenia do súťaží, s vykonaním teoretických skúšok, ktoré určí príslušná KR 
po konzultácii s regionálnym licenčným komisárom.

b) Platná lekárska prehliadka o zdravotnej spôsobilosti od príslušných lekárov 
s platnosťou 1 rok.

c) Úspešné  absolvovanie  testovania  z pedagogickej  a psychologickej 
pripravenosti. Výber testov je v kompetencii KR príslušného regionálneho FZ.

3.  ŠKOLENIE NA LICENCIU „ P „ – DPR profesionálnych súťaží

3.1 Podmienky na udelenie licencie „ P „

a) Platná licencia „ A „.

b) Predchádzajúce  pôsobenie  vo  funkcii  R-AR  na  medzinárodnej, 
celoštátnej alebo republikovej úrovni.

c) Potvrdenie o absolvovaní maturitnej skúšky.

d) Úspešné  absolvovanie  seminára.  Jeho  súčasťou  je  aj  preskúšanie 
z teoretických  vedomostí  z pravidiel  futbalu,  pedagogicko  – 
psychologických testov a jazykovej zdatnosti. 

e) Potvrdenie  o absolvovaní  lekárskej  prehliadky.  Rozsah prehliadky  určí 
KR SFZ.

f) Menovanie na nominačnú listinu DPR slovenských republikových súťaží 
pre príslušný súťažný ročník Výkonným Výborom SFZ

3.2 Organizačné formy školenia ( prednášky, semináre  )

a) Seminár:

- dvoj – až trojdňový seminár sa uskutočňuje spravidla v máji – júni

  príslušného roka.

b) Materiálno-technické zabezpečenie seminára :

- SFZ.

c) Učebné plány, učebné osnovy ( 15 hodín )



- Prednášky k futbalovým normám ( 2 hodiny )

         - Špecifické problémy hodnotenia DPR ( 1 hodina )

         - Rozpracovanie konkrétnej situácie z praxe ( 1 hodina )

          - Samostatnosť práce s normami futbalu / prednáška, oponencia, 
moderovanie, diskusie /  ( 1 hodina )

          -  Prednášky prehlbujúce špecializáciu a to najmä:

                   - Príprava na stretnutie ( 1 hodina )

                   - Psychologická príprava vo futbale / DPR, rozhodca, tréner, 
hráč / ( 1 hodina )   

                   - Pedagogické postupy v kritických situáciách ( 2 hodiny )  

                   - Regenerácia ( 1 hodina )

                   - Zdravotná osveta / zranenia, rehabilitácia, reakcia hráčov / 
( 1 hodina )

                   - Zásady zdravotníckej prvej pomoci ( 1 hodina )

                   - Spoločenské vystupovanie, komunikácia a rétorika ( 1 hodina )

                    - Vývojové tendencie vo futbale ( 1 hodina )

                    - História futbalového hnutia ( 1 hodina )

     Orientačný rozsah školenia je 15 hodín.

3.3 Skúšky a testovanie

a) Písomný test z noriem futbalu ( otvorený a zatvorené otázky - test ) 
zameraný na popis komplexného riešenia možných situácií.  Výber 30 
otázok a zadanie herných situácií je v kompetencii licenčného komisára.

b) Ústna  skúška  so  zreteľom  na  samostatnosť  a kompletnosť  vo 
verbálnom prejave k odbornej problematike.

c) Skúška  z anglického  jazyka  (  konverzácia,  odborné  výrazy,  ucelený 
popis problémov v správe DPR a pod.).

d) Psychologické testy v zmysle kritérií  KR SFZ a požiadaviek Výkonného 
výboru SFZ.

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok a testov a udelení licencie „ P „ získa 
oprávnenie vykonávať funkciu DPR profesionálnych súťaží.



4. PODMIENKY NA OBNOVENIE LICENCIE „ P „

Licencia P je platná 3 roky. Podmienkou na jej obnovenie je:

a) Každoročné úspešné absolvovanie teoretických skúšok s náplňou, ktorú 
určí KR SFZ.

b) Každoročné úspešné absolvovanie jazykových skúšok s náplňou, ktorú 
určí KR SFZ.

c) Platná lekárska prehliadka o zdravotnej spôsobilosti podľa pokynov KR 
SFZ.

d) Úspešné  absolvovanie  pedagogicko  –  psychologických  previerok 
s náplňou, ktorú určí KR SFZ.

    

5. SEMINÁRE NA PREDĹŽENIE LICENCIE

Príslušné futbalové zväzy musia ich konanie zabezpečiť  každoročne. Ich obsahom 
bude:

- Zdokonaľovanie a zjednocovanie výkladu noriem futbalu.

- Výklad predpisov, noriem, zákonov a iných ustanovení súvisiacich s pôsobením 
DPR v súťažiach.

- Prednášky  z problematiky  súvisiacej  s hodnotením  stretnutí  so  zámerom 
dosiahnutia vyššej kvality hodnotenia.

- Skúšky z noriem futbalu v písomnej a verbálnej forme.

- Testy pedagogicko – psychologickej pripravenosti.

Obsah a rozsah seminárov určí KR príslušného FZ s prihliadnutím na aktuálne potreby 
zväzu.

 V.  PREUKAZ  DPR

Preukaz DPR je osobitný doklad, ktorý obdrží DPR po prvom udelení licencie. Je jeho 
majetkom  a príslušný  futbalový  zväz  v ňom  potvrdzuje  kvalifikačnú  úroveň.  Bez 
úradného  záznamu  príslušného  FZ  stráca  preukaz  platnosť.  Vlastník  preukazu  je 
povinný udržiavať ho v dôstojnom stave počas celého pôsobenia vo funkcii DPR.



VI. LICENČNÝ  KOMISÁR

Licenčný  komisár  je  oprávnený  skúšať  DPR  a jeho  povinnosťou  je  neustále  sa 
vzdelávať.  Licenčného  komisára  licencie  „  A  „  menuje  na  návrh  príslušného 
regionálneho  FZ Výkonný  výbor  SFZ.  Licenčného komisára  licencie  „  P  „  menuje 
Výkonný výbor SFZ.

SFZ  prihliada  pri  menovaní  na  odbornú  spôsobilosť  uchádzačov,  ich  praktické 
skúsenosti  a občiansku  bezúhonnosť.  Menovanie  je  ohraničené  časovým obdobím 
3 roky. Menovanie môže byť opätovne obnovené.

Licenční komisári sa pred menovaním podrobia preskúšaniu komisiou, ktorú ustanoví 
Výkonný výbor SFZ.

VII. VZDELÁVANIE  LICENČNÝCH  KOMISÁROV

1. Za vzdelávanie zodpovedá SFZ. Pred udelením licencie sa adepti zúčastňujú 
vstupného školenia so zameraní najmä na :

a) zjednotenie  výkladu  noriem  futbalu  a preskúšanie  úrovne  vedomostí 
z tejto oblasti,

   b)   metodiku prednáškovej činnosti a prípravu metodických pomôcok,

   c)   oboznámenie sa s kvalifikačnou štruktúrou DPR,

e) základy  pedagogiky  a psychológie  športu,  aktuálne  problémy 
futbalového hnutia,

f) história slovenského a európskeho futbalového hnutia.

        2.  Preskúšanie spôsobilosti vykonávať funkciu obsahuje najmä :

a) skúšku z noriem futbalu v písomnej a verbálnej podobe,

     b) skúšku zo základov pedagogiky a psychológie športu formou písomného 
testu, 

  c)  praktickú ukážku z prednáškovej činnosti,

  d)  skúšku z histórie slovenského futbalu.

3.  K vzdelávaniu  týchto  funkcionárov  sú  prizývaní  interní  funkcionári  SFZ 
menovaní  Výkonným výborom SFZ a externí  pracovníci  FTVŠ UK a z ďalších 
špecializovaných pracovísk.



VIII. VZDELÁVANIE DPR – UČEBNÉ A     TEMATICKÉ PLÁNY  

Učebný plán a učebné osnovy „  Systému vzdelávania DPR s licenciou P „  je 
rozdelený do dvoch tematických okruhov :

1.Futbalové normy

2.Témy rozširujúce odbornú spôsobilosť

1. Témy futbalových noriem  

1. téma :  Futbalové normy                                                   2 hod

2. téma :  Problematika hodnotenia DPR                                 1 hod

3. téma :  Situácie z praxe                                                     1 hod

4. téma :  Práca s futbalovými normami                                  1 hod

                      Spolu                                                                       5 hod

2. Témy rozširujúce odbornosť  

5. téma :  Príprava na stretnutie                                              1 hod

6. téma :  Psychologická príprava                                            1 hod

7. téma :  Pedagogické postupy v kritických situáciách               2 hod

8. téma :  Regenerácia                                                           1 hod

9. téma :  Zdravotná osveta                                                    1 hod

10.téma :  Poskytnutie prvej pomoci                                         1 hod

11.téma :  Spoločenské vystupovanie, komunikácia, rétorika       1 hod

12.téma :  Vývojové tendencie vo futbale                                  1 hod

13.téma :  História futbalového hnutia                                      1 hod  

   ___________________________________________________________________

                     Spolu                                                                   10 hod

                    Spolu 1. a 2. téma :                                              15 hod
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