
2017_Komisia SFZ pre štadióny a ihriská 

 str. 1  

 

CERTIFIKÁCIA ŠTADIÓNA 
 

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

2. V prípade záujmu zašle žiadateľ na KŠI SFZ žiadosť o certifikáciu štadióna. 
 

3. Ak 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. 
 

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

5. Certifikát štadióna sa vydáva na obdobie súťažného ročníka a maximálne na 2 roky, 
s platnosťou do 30.06. posledného kalendárneho roka.  

 

ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU, PROCES CERTIFIKÁCIE 

1. Všetky doklady predložené k certifikácii, musia byť platné k dátumu obhliadky a kontroly 
štadióna, pričom ich platnosť nesmie byť kratšia ako do konca súťažného ročníka. K vyplnenej 
žiadosti o Certifikáciu štadióna musí žiadateľ predložiť: 
a) Vlastník - aktuálny Výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti 
b) Nájomca – kópia nájomnej zmluvy s vlastníkom o užívaní nehnuteľnosti, s aktuálnym 

výpisom LV (nie starší ako 3 mesiace) 
c) Platné Osvedčenie o bezpečnosti štadióna 
d) Geodetický zameranie, resp. vytyčovací náčrt označenia HP a zamerania ihriska, ktorý 

musí obsahovať určené požadované polohopisné geodetické body a ich vzdialenosť 
v metroch, na 2 desatinné miesta, v mierke 1:500; 1:1000. 

e) Certifikát „FIFA QUALITY PRO“ pre hraciu plochu s umelou trávou. 
f) Certifikát, alebo iný doklad, potvrdzujúci vhodnosť použitého systému vyhrievania trávnika 

(I. liga). 
g) Schému areálu štadióna s vyznačenými sektormi, vstupmi do sektorov, umiestnením velína 

na štadióne, únikovými bránami do ihriska, únikovými trasami zo štadióna, parkoviskami, 
miestami prvej pomoci. 

h) Schému rozmiestnenia pevných kamier TV na tribúnach a ploche ihriska (I. liga) 
a mobilných kamier TV na tribúnach a ploche ihriska (II. liga – rizikový zápas). 

i) Schému rozmiestnenia kamier kamerového zabezpečovacieho systému. 
j) Požiarno – evakuačný plán pre divákov pri konaní športového podujatia. 
k) Pôdorysný plán miestností štadióna v hlavnej tribúne, s legendou využitia 
l) Organizačný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. a noriem SFZ, schválený 

oprávneným orgánom (zákon č.1/2014, Z.z.) 
m) Návštevný poriadok štadióna v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. a noriem SFZ, schválený 

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

o) Platné a vyhovujúce revízne správy všetkých elektrických zariadení areálu štadióna, 
bezpečnostného (núdzového) osvetlenia tribún a vyhradených zariadení, v časti využívanej 
na športové aktivity, nie staršie ako 1 rok. Platnosť revízie v zmysle Prílohy č.8 Vyhlášky č. 
508/2009 Z. z SR je max. 2 roky 

p) Platné a vyhovujúce revízne správy bleskozvodov všetkých budov v areáli štadióna 
(vrátane tribún), v časti využívanej na športové aktivity, nie staršie ako 1 rok. Platnosť 
revízie v zmysle Prílohy č.8 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z SR je max. 2 roky 
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q) Platnú a vyhovujúcu revíznu správu plynových zariadení na štadióne (ak sa používa 
v areáli štadióna). Platnosť revízie v zmysle platnej legislatívy SR je max. 1 rok 

r) Platnú a vyhovujúcu správu o kontrole svietivosti ihriska (iba I. liga), nie staršiu ako 3 roky. 
Platnosť správy v zmysle platnej legislatívy SR je max. 4 roky 

s) Potvrdenie (prehlásenie) klubového lekára o vybavení a zariadení miestnosti prvej pomoci 
v súlade s platnou legislatívou 
 

1. Kontrola inštalácie, ustanovených parametrov a funkčnosti kamerového systému (1. liga) bude 
vykonávaná min. 1 x ročne, v zmysle § 21, ods. 6 Zákona č. 1/2014 Z.z., v platnom znení. 
 

2. V prípade, že v čase kontrolnej prehliadky štadióna z dôvodu certifikácie nemôže klub z 
rôznych príčin predložiť príslušnú požadovanú dokumentáciu a táto je jediným nedostatkom, 
môže ju klub zaslať na KŠI SFZ v potvrdených origináloch aj poštou. Po kontrole a overení 
dodatočne doručenej dokumentácie, KŠI SFZ dodanú dokumentáciu zašle poštou späť. 

 
3. Po vykonaní kontroly predložených dokladov a obhliadky vybavenia štadióna bude 

spracovaný písomný záznam (správa) o kontrole infraštruktúry štadióna, na základe ktorého 
bude, v prípade splnenia všetkých infraštruktúrnych požiadaviek, prislúchajúcich požadovanej 
príslušnej kategórii štadióna, vydaný Certifikát štadióna príslušnej kategórie, pre ktorú bol 
požadovaný. 
 

4. V prípade, že kontrolou bude zistené, že žiadateľom predložená dokumentácia 
a skontrolované skutočnosti nespĺňajú požadované náležitosti, alebo budú pri obhliadke 
infraštruktúrnych požiadaviek na vybavenie štadióna zistené nedostatky, bude o tom spísaný 
zápis a kontrola bude prerušená až do odstránenia nedostatkov. Certifikácia môže byť 
dokončená až po odstránení týchto nedostatkov, formou opakovanej kontroly.  
 

5. Zmeny počas platnosti Certifikátu štadióna: 
 

a) ak v priebehu platnosti Certifikátu štadióna skončí platnosť niektorej z požadovaných 
revíznych správ zariadení štadióna, je klub povinný vykonať pravidelnú revíziu, aj s 
odstránením revíznych závad a zaslať na KŠI SFZ protokol o ukončení revízie príslušného 
zariadenia, s výsledkom: bez závad. 

b) dňom skončenia platnosti ktoréhokoľvek dokumentu, uvedeného v článku 4.1 tejto 
smernice, stráca Certifikát štadióna svoju platnosť. Obnovením platnosti predmetného 
dokumentu bude automaticky obnovená aj platnosť Certifikátu štadióna. 

c) v prípade, že počas doby platnosti vydaného Certifikátu štadióna, sa v dôsledku 
akýchkoľvek skutočností (ukončenie rekonštrukcie, prestavby, úprava kapacity a pod.) 
zmenia parametre štadióna tak, že vydaný Certifikát štadióna už nezodpovedá skutočnosti, 
je žiadateľ povinný bezodkladne požiadať KŠI SFZ o obnovenie Certifikátu štadióna. 

d) v prípade skončenia platnosti Certifikátu štadióna, musí štadión prejsť novou certifikáciou 
min. 1x v priebehu 2 rokov. 


