
Oficiálne stanovisko rozhodcov a delegátov ku súčasnému stavu v SSFZ  

 

Vážení kolegovia , 

Po veľmi dôkladnom prehodnotení a vyhodnotení situácie, ktorá nastala po seminári 

rozhodcov a delegátov SsFZ dňa 7.7.2018, sme sa po porade so zodpovednými osobami 

a športovými odborníkmi rozhodli vás informovať o následnom stanovisku. 

Na úvod by sme však chceli uviesť veci na pravú mieru. My rozhodcovia a delegáti , 

ktorí sme sa rozhodli požiadať o pozastavenie delegovania, sme tak spravili výlučne po 

osobnej úvahe. Dôvodom bolo, že v momentálnej atmosfére, ktorá panuje v SsFZ 

a v rozhodcovskej obci sme nechceli fungovať do času, dokým sa nezmenia určité 

zásadné veci. Ospravedlnenia rozhodcov a delegátov boli ako memento pre celú 

futbalovú komunitu nie len na strednom Slovensku a bola osobnou voľbou a nie 

nátlakovým činom. Preto by sme Vás chceli týmto vyzvať, aby ste rovnako ako my 

prehodnotili svoj doterajší postoj a svoje ospravedlnenia pre dobro futbalu a 

rozhodcovstva na strednom Slovensku. Zároveň vás chceme požiadať, aby sme 

spoločnými silami a systematickými krokmi v zmysle stanov a právnych noriem dali veci 

do pohybu a pomohli k náprave skutočností, ktoré je podľa nás potrebné 

zmeniť. Zároveň však chceme verejnosť a SsFZ informovať, že sa dištancujeme od 

tvrdení, že tu nastáva alebo nastala určitá forma štrajku a rebélie zo strany rozhodcov a 

delegátov. 

Úprimne nás veľmi teší jednota rozhodcovského tímu a Vaša ochota veci zmeniť . 

Túto súdržnosť by sme radi v blízkom čase využili na to, aby sme legitímnym spôsobom 

zmenili veci, ktoré fungujú respektíve nefungujú v našom zväze a ktoré nás ako 

rozhodcov dlhodobo trápia. 

Rozhodli sme sa, že danú situáciu je potrebné upokojiť a systematickými krokmi 

dosiahnuť zmeny, ktoré sú podľa nás nevyhnutné a potrebné. Tieto kroky budeme 

v blízkej dobe realizovať a veríme, že sa zomkneme ako komunita ešte viac a veci sa 

pohnú správnym smerom. 

Po zrelých úvahách a po porade s odborníkmi sme dospeli k názoru, že naše kroky by 

mohli byť v istej miere kontraproduktívne a nelegitímne a mohli by viac riešeniu 

vzniknutej situácie uškodiť ako pomôcť. Sme za to, aby sa meno futbalu 

a rozhodcovského stavu v SsFZ ešte viac nepoškodilo a aj preto sa budeme snažiť našu 

iniciatívu presadzovať iným smerom a inou formou, ako tomu bolo doposiaľ. 

Zároveň si uvedomujeme, že nemá zmysel takýmto spôsobom bojovať proti autoritám, 

ale vecnými argumentami a komunikáciou zmeniť ich názor, resp. ich primäť 

k prehodnoteniu ich postoja. Zároveň sme však presvedčení, že sme ľuďom ukázali, že 

sila nie je len vo funkciách a v komisiách, ktoré riadia zväz ale aj v nás rozhodcoch a 

delegátoch. Aj preto dúfame, že títo ľudia prehodnotia svoj vzťah k našej komunite 



a spravia maximum pre jej progres a zlepšenie podmienok, v ktorých rozhodcovia 

pôsobia. 

Veríme , že je v tomto stanovisku obsiahnuté všetko potrebné pre upokojenie tejto 

vyhrotenej situácie a že do budúcna sa nám budú vďaka pripravovaným zmenám 

podobné problémy vyhýbať.  

Nakoľko nie je ľahké v jednom vyhlásení odprezentovať všetky názory a postoje 

rozhodcov a delegátov v SSFZ považujeme toto vyhlásenie za akceptované tým, že 

rozhodcovia a delegáti odhlásia svoje ospravedlnenia a tak podporia futbal ako taký 

a dajú jasný signál, že nám záleží na prosperite futbalu na Slovensku. 

 

 

 

Ja Michal Šašváry na základe osobného rozhodnutia a taktiež nad zistením viacerých 

problémov rozhodcov a delegátov v ssfz , žiadam o pozastavenie činnosti ako R 

v súťažiach SSFZ na dobu neurčitú. 

Toto moje rozhodnutie je preto, že uvedený čas chcem naplno venovať založeniu 

legitímnej asociácie rozhodcov a delegátov SSFZ, aby sme vytvorili silného partnera pre 

výkonný výbor SSFZ a predkladali požiadavky rozhodcov a delegátov a tak zlepšili 

súčasný stav. 

Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a pevne verím, že ma podporíte a vytvoríme 

silného a akceptovateľného partnera pre súčasný ale aj nasledujúci výkonný výbor ssfz 

a zlepšeniu mena rozhodcov a delegátov na strednom Slovensku. 

 

 

 


