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Pre: 
Futbalové kluby 
východoslovenských  súťaží 
IV., V. a VI. ligách  
 
 
 ŠTK VsFZ na základe vykonanej pasportizácie ihrísk delegátmi zväzu v závere SR 
2011/2012 zaväzuje futbalové kluby pre ďalšie zvyšovanie sociálnej úrovne vybavenia 
futbalových ihrísk, ako aj zvyšovaniu kvality futbalových ihrísk. Táto požiadavka vyplýva 
z nahlásených nedostatkov sociálneho vybavenia ako aj kvality ihrísk. Je v záujme nás 
všetkých, aby sa hráči cítili v podmienkach šatní ako aj na hracej ploche pohodlne, a mohli 
tak plne rozvinúť svoje schopnosti pre svoj štandardný výkon na hracej ploche k plnej 
spokojnosti divákov.  
 Z vykonanej pasportizácie ihrísk delegátmi vyplýva celý rad nedostatkov, z ktorých 
uvádzame nasledovné: 

- nedostatočná hygiena  šatní a sociálnych zariadení 
- šatne rozhodcov nie sú vybavené samostatnými sprchami  
- nedostatočne chránený odchod rozhodcov a hráčov z HP do šatní – hlavne v VI. lige   
- nesúvislá ochrana hracej plochy kovovou bariérou 
- nekvalitne udržiavaná hracia plocha s nerovnosťami - hlavne u družstiev VI. líg  
- zanedbávanie označovania členov US reflexnými vestami 

 
ŠTK upozorňuje futbalové kluby na čo najrýchlejšie odstraňovanie uvedených 

nedostatkov. O ich odstránenie žiadame do 30.5.2013. Následne bude na najviac 
vytypovaných ihriskách vykonaná kontrola s prijatím záverov ako ďalej.  

V zmysle Rozpisu súťaží a prijatých pasportizačných podmienok pre postupujúce 
družstvá do IV. ligy, tieto upozorňujeme na povinnosť mať vo výbave samostatné sprchy 
v každej šatni ako aj šatni rozhodcov.  V prípade nesplnenia tejto požiadavky družstvu pre 
nesplnenie podmienok nebude umožnený postup do IV. ligy.  

Veríme, že tento náš postup správne pochopíte, a plne sa zapojíte aj týmto spôsobom 
k zvyšovaniu úrovne futbalu v našich podmienkach. Vytváraním lepších podmienok 
vybavenia ihrísk postupne sa nám podarí zvyšovať záujem o futbal a tak zvyšovať aj záujem 
diváka o futbal.  
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