
  
 
Študijný materiál 2016  
 
 

1. Musí rozhodca použiť píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená   
v dôsledku striedania hráča náhradníkom ?   Áno 
 

2. 
 

Hráč brániaceho družstva vykonáva voľný kop z vlastného pokutového územia rýchlo. 
Súperi nemajú čas opustiť pokutové územie. Rozhodca: nechá pokračovať v hre 
 

3. 
 

Procedúry nadviazania na hru rozhodcovskou loptou sa zúčastnili piati hráči. Bolo to 
v súlade s pravidlami futbalu ?  Áno 
 

4. 
 

Hráč sa rozhodne vykonať voľný kop rýchlo. Brániaci súper, ktorý je v blízkosti lopty, mu 
úmyselne prekáža vo vykonaní voľného kopu. Rozhodca: napomenie hráča ŽK (za NS) 
a nechá voľný kop opakovať 
 

5. 
 

Počas hry klesol počet hráčov v družstve pod 7 z dôvodu, že jeden hráč úmyselne opustil 
hraciu plochu, pričom družstvo súpera malo výhodu v hre. Rozhodca: udelil výhodu v 
hre 
 

6. 
 

Koľko rezervných lôpt je povinný zabezpečiť domáci FK na stretnutia riadené SsFZ? 4  
 

7. 
 

Rozhodca napomenul ŽK nesprávneho hráča. Tento hráč už bol predtým napomínaný 
ŽK. Po tomto nesprávnom verdikte rozhodcu hra ihneď pokračovala rozohraním voľného 
kopu. Asistent rozhodcu, ktorý to postrehol musí ihneď signalizovať zástavkou 
 

8. 
 

Ak lopta pri vhadzovaní je správnym spôsobom vhodená do hry, ale predtým ako prejde 
spoza postrannej čiary do hracej plochy sa dotkne zeme, rozhodca: nechá vhadzovanie 
opakovať tým istým družstvom 
 

9. 
 

Môže rozhodca skrátiť hrací čas v priateľskom (prípravnom) stretnutí dospelých napríklad 
na 2 x 40 minút? Môže, ale dohoda o tom musí byť urobená pred začiatkom 
stretnutia a musí byť v súlade s Rozpisom príslušnej súťaže 
 

10. 
 

Hráč, ktorému sa náhodne vyzula kopačka, sa snažil si ju čo najskôr obuť. Než tak stačil 
urobiť, prihral hlavou loptu letiacu okolo neho svojmu spoluhráčovi, ktorý z tejto prihrávky 
dosiahol gól. Rozhodca: gól uznal 
 

11. 
 

Pri výskoku brankár držal jednou rukou súpera a druhou rukou vyrazil loptu do hracej 
plochy. Brankár tak urobil vo vlastnom pokutovom území v čase, keď bola lopta v hre. 
Rozhodca prerušil hru a nariadil pokutový kop za držanie 
 

12. 
 

Ako je posudzovaná zakázaná hra, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera? Ako 
surová hra 
 

13. 
 

Lekár družstva hostí vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu, 
aby ošetril zraneného hráča. Skôr ako rozhodca spozoroval vstup lekára na hraciu 



plochu a prerušil z tohto dôvodu hru, hráča súpera to nahnevalo a udrel lekára rukou. 
Rozhodca prerušil hru, hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru rozhodcovskou 
loptou (v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry) 
 
 

14. 
 

Ako postupuje rozhodca, ak hráč v neprerušenej hre hrubo urazí slovami osobu, ktorá nie 
je nezúčastnená na hre ? Rozhodca preruší hru : vinníka vylúči z hry ČK a nadviaže na 
hru nepriamym voľným kopom (z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente 
prerušenia hry) 
 

15. 
 

Brankár chytil vo vlastnom pokutovom území do rúk loptu, ktorá bola v hre.  V okamihu, 
keď hodil loptu o zem, zmocnil sa jej súper a dosiahol gól. Rozhodca: gól neuznal a 
nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku. 
 

17. 
 

Hráč nebol spokojný so signalizáciou asistenta rozhodcu. V rozčúlení preto opľul 
asistenta rozhodcu, ktorý stál 1 m mimo hracej plochy za postrannou čiarou. K priestupku 
došlo v čase, kedy bola lopta v hre. Vinník bol v momente priestupku asi jeden meter 
v hracej ploche. Rozhodca prerušil hru, hráča vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru 
nepriamym voľným kopom (z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente 
prerušenia hry) 
 

18. 
 

Hráčovi sa v súboji o loptu vyzula kopačka a túto úmyselne hodil vo vlastnom pokutovom 
území do lopty, aby súperovi zabránil v jej získaní. Rozhodca: preruší hru, nariadi 
pokutový kop za zakázanú hru rukou a vinníka napomenie ŽK (za NS) 
 

19. 
 

Brankár vo vlastnom pokutovom území držal loptu v jeho natiahnutej, otvorenej ruke 
a hľadal zrakom vhodného spoluhráča pre prihrávku. Hráč súpera mu spoza chrbta z 
jeho dlane, bez toho aby sa ho dotkol, loptu odhlavičkoval a následne dosiahol gól. 
Rozhodca gól neuznal a nadviazal na hru nepriamym voľným koipom z miesta 
priestupku 
 

20. 
 

Obranca vo vlastnom pokutovom území zmaril vyloženú gólovú príležitosť útočiaceho 
hráča nebezpečnou hrou vysokou nohou. Rozhodca: prerušil hru, vinníka vylúčil z hry 
ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku 
 

21. 
 

Vystriedaný hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil nadmernou silou 
v neprerušenej hre cudzí predmet do súpera stojaceho na hracej ploche. Rozhodca: 
prerušil hru, vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom 
z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry 
 

22. 
 

Počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu sa zranil hráč družstva. Tým klesol u 
tohto družstva počet hráčov pod 7. Rozhodca : pokračuje v procedure kopov 
 

23. Pri vykonávaní priameho voľného kopu hráč zdvihol loptu oboma nohami a jeho 
spoluhráč následnou priamou strelou dosiahol gól. Rozhodca : gól uznal 
 

24. 
 

Náhradník vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v neprerušenej hre. Rozhodca 
z tohto dôvodu prerušil hru a : náhradníka napomenul ŽK a nadviazal na hru 
nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry 
 



25. 
 

Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vstúpil v neprerušenej hre na hraciu plochu  ako 
12. hráč svojho družstva bez súhlasu rozhodcu a vo vlastnom pokutovom území udrel 
rukou vlastného brankára. Rozhodca prerušil hru vinníkovi udelil ŽK za neoprávnený 
vstup na HP, ČK za udretie spoluhráča a nadviazal na hru NVK z miesta, kde bola 
lopta v momente prerušenia hry 
 

26. 
 

Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry vstúpil na hraciu plochu ako 12. hráč. Skôr, ako 
rozhodca stihol prerušiť hru, udrel tohto náhradníka obranca súperovho družstva vo 
svojom pokutovom území. Rozhodca prerušil hru náhradníka napomenul ŽK, obrancu 
vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru NVK v mieste, kde bola lopta v momente 
prerušenia hry 
 

27. 
 

Rozhodca prerušil hru, aby skontroloval výstroj hráča, iné pravidlo pritom nebolo 
porušené. Rozhodca potom nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde 
bola lopta v momente prerušenia hry. Rozhodol rozhodca správne ? Nie, mal nadviazať 
na hru rozhodcovskou loptou 
 

28. 
 

Kedy musí rozhodca použiť signál píšťalkou pri znovu nadviazaní na hru ? pri voľných 
kopoch vykonávaných s dodržaním predpísanej vzdialenosti, pri pokutovom kope, 
ak bola hra prerušená v dôsledku udelenia OT, zranenia hráča a striedania hráča 
náhradníkom 
 
 

29. 
 

Pri obrannom zásahu nastrelil obranca svojho spoluhráča, od ktorého sa lopta odrazila 
k súperovi, ktorý stál v postavení mimo hry. Súper dosiahol z tejto akcie gól. Rozhodca 
gól uznal 
 

30. 
 

Na klzkom a šmykľavom teréne skončil jeden z útočníkov zotrvačnosťou svojho pohybu 
v bránke súpera za bránkovou čiarou, kde neovplyvňoval rušivo hru. Jeho spoluhráč 
dosiahol gól. Rozhodca: gól uznal 
 

31. Obranca vystavil súpera do postavenia mimo hry tým, že v blízkosti vlastnej bránky 
vybehol z hracej plochy za bránkovú čiaru mimo priestoru bránky. Súper, ktorý sa tým 
ocitol mimo hry, dosiahol gól. Rozhodca gól uznal a obrancu napomenul ŽK 
 

33. 
 

Hráč sa ocitol za bránkovou čiarou v priestore súperovej bránky, kde pôsobil rušivo. Jeho 
spoluhráč dosiahol gól. Ako postupuje rozhodca v tomto prípade? gól neuznal, vinníka 
napomenul ŽK a nadviazal na hru NVK 
 

34. 
 

Hráč útočiaceho družstva, ktorý sa nachádzal na útočnej polovici v postavení mimo hry, 
bránil súperovi hrať s loptou. Možno toto považovať v zmysle výkladu pojmov v pravidle 
11 za ovplyvňovanie súpera a teda stal sa hráčom mimo hry?  Áno 
 

35. 
 

Brankár, ktorý sa nachádzal na bránkovej čiare vo vnútri vlastného pokutového územia, 
kopol bez lopty súpera stojaceho za bránkovou čiarou mimo hracej plochy v čase, keď 
bola lopta v hre. Rozhodca prerušil hru, brankára vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru 
rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola v momente prerušenia hry 
 

36. 
 

Hráč, ktorý so súhlasom rozhodcu opustil hraciu plochu, stál v blízkosti postrannej čiary, 
mimo hracej plochy. V okamihu, keď v jeho blízkosti bežal súper s loptou, nastavil mu 



nohu do hracej plochy a spôsobil mu pád. Rozhodca prerušil hru, hráča napomenul ŽK 
a nadviazal na ňu priamym voľným kopom z miesta priestupku 
 

37. 
 

Ako postupuje rozhodca, ak útočiaci hráč bráni súperovmu brankárovi v hre, v čase, keď 
sa tento snaží vo vlastnom bránkovom území vo výskoku získať loptu? preruší hru a 
nadviaže na ňu nepriamym voľným kopom v prospech brániacej strany za bránenie 
 

38. 
 

Pri procedure kopov na bránku zo značky pokutového kopu klesol počet hráčov v 
družstve pod 7. Musí rozhodca z tohto dôvodu ukončiť procedúru kopov na bránku a celé  
stretnutie? Nie 
 

39. 
 

Ako postupuje rozhodca, ak hráč v súboji o loptu v súperovom pokutovom území (mimo 
bránkového územia), vrazí do súperovho brankára ramenom na rameno (pričom vrážanie 
nebolo ani prudké ani nebezpečné)? nechá pokračovať v hre, PF neboli porušené 
 

40. 
 

Brankár mal vo vlastnom pokutovom území loptu pod kontrolou. Urobil s ňou v rukách tri 
kroky, pustil ju na zem, kde s ňou hral nohou. Takto hral s loptou až za hranicu vlastného 
pokutového územia, odkiaľ sa s ňou vrátil späť do vlastného pokutového územia. Pretože 
bol atakovaný hráčom súpera, chytil ju do rúk a vykopol smerom do hracej plochy. 
Rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta 
priestupku 
 

41. 
 

Hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil nadmernou silou v neprerušenej hre 
cudzí predmet do súpera, ktorý bol na hracej ploche mimo pokutového územia 
previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na 
ňu priamym voľným kopom z miesta, kde bol hráč zasiahnutý cudzím predmetom 
 

42. 
 

Hráč družstva A sa pri vykonávaní nepriameho voľného kopu lopty len dotkol bez toho, 
aby sa lopta pohla. Jeho spoluhráč ju potom priamo strelil do súperovej bránky. Rozhodol 
rozhodca správne, keď gól uznal? Nie (nasleduje kop od bránky) 
 

43. 
 

Hráč vykonávajúci pokutový kop urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom, čo už 
dokončil rozbeh. Je takéto správanie nešportové? Áno, vinník musí byť napomenutý 
ŽK 
 

44. 
 

V stretnutí SP družstvo vystriedalo v normálnom hracom čase jedného hráča. Po 
nerozhodnom výsledku nasledovali kopy zo značky pokutového kopu. Kapitán požiadal 
rozhodcu o vystriedanie druhého hráča, nie brankára. Rozhodca túto výmenu nepovolil 
 

45. 
 

Počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu sa hráč zranil a nie je schopný ďalej 
sa zúčastňovať na procedúre a tým má družstvo k dispozícii menej hráčov ako súper. Má 
súper znížiť počet hráčov zúčastnených na procedúre tak, aby sa ich počet vyrovnal? Nie 
 

46. 
 

Hráč brániaceho družstva zahral pred vlastným PÚ voči útočníkovi, ktorý mal loptu, 
surovým spôsobom. Spoluhráč útočníka sa však dostal v tom okamihu do jasnej gólovej 
príležitosti. R: môže uplatniť výhodu v hre a vinníka vylúčiť ČK pri najbližšom 
prerušení (alebo hru preruší, vinníka vylúči z hry a nadviaže na ňu PVK z miesta 
priestupku 
 

47. Ak sa hráč rozhodne vykonať voľný kop rýchlo a súper, ktorý nedodrží predpísanú 



 vzdialenosť 9,15 m od lopty, ju zachytí, rozhodca: nechá pokračovať v hre 
 

48. 
 

Kedy môže útočiaci hráč vraziť dovoleným spôsobom do súperovho brankára v jeho 
vlastnom bránkovom území? v čase, keď drží loptu alebo bráni súperovi v hre 
 

49. 
 

Uveďte, aké majú byť minimálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné stretnutia?  
100 x 64 m 
 

50. V priebehu II.polčasu rozhodca prerušil hru na upozornenie kapitána, že hráč súpera má 
nedostatok na výstroji, nakoľko nemá chrániče holených kostí. Kontrola výstroja bola pred 
stretnutím vykonaná bez zistenia nedostatkov. Rozhodca zistil, že upozornenie kapitána 
bolo oprávnené. Aký postup uplatnil rozhodca?  hráča vykázal z HP na úpravu výstroja 
a nadviazal na ňu RL 
 

51. 
 

Skôr ako lopta prešla v normálnom priebehu hry za bránkovú čiaru do priestoru bránky, 
dotkla sa jej osoba nezúčastnená na hre. Uzná rozhodca gól? Ak nie, ako nadviaže na 
hru? Nie, nadviaže na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa jej dotkla osoba 
nezúčastnená na hru 
 

52. 
 

Koľko osôb sediacich na lavičke náhradníkov je oprávnených dávať súčasne svojim 
hráčom   taktické pokyny z technickej zóny počas stretnutia? jedna (1) 
 

53. 
 

Kedy je lopta pri kope z rohu v hre?  keď je do nej kopnuté a je v pohybe 
 

54. 
 

Môže tréner počas celého stretnutia stáť vo vnútri technickej zóny na jej hranici v blízkosti 
hracej plochy? Áno 
 

55. 
 

Od ktorého momentu sa považuje klamlivý pohyb hráča zahrávajúceho pokutový kop 
s cieľom oklamať súperovho brankára za porušenie pravidla? Od okamihu, keď bol 
rozbeh na loptu dokončený 
 

56. 
 

Hráč hostí nastúpil na stretnutie s číslom 20, ktoré nebolo uvedené v zápise o stretnutí 
ani medzi náhradníkmi. PR toto spozoroval v 10.minúte I. polčasu, pričom oznámil túto 
skutočnosť rozhodcovi v polčasovej prestávke. Bolo jeho konanie správne? Áno 
 

57. 
 

Ako postupoval rozhodca, ak sa brankárovi po chytení lopty do rúk (tento ležiac na zemi 
mal loptu v rukách pod kontrolou) snažil súperov hráč túto vykopnúť z rúk podľa názoru 
rozhodcu pre neho nebezpečným spôsobom bez fyzického kontaktu, s rizikom zranenia 
súpera? prerušil hru, vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru NVK 
 

58. 
 
 
 
 

Musí si rozhodca viesť poznámky o priebehu kopov zo značky pokutového kopu?  Áno 
 

59. 
 

Zahrával sa kop z rohu. V čase, keď bola lopta v hre, brankár brániaceho družstva bránil 
vo vlastnom bránkovom území súperovi v hre a súčasne súper dovoleným spôsobom 
vrazil do brankára. Lopty sa nikto nedotkol a táto skončila priamo z kopu z rohu v bránke. 
Rozhodca gól uznal (PF neboli porušené) 
 



60. 
 

Predpisujú pravidlá, v akej vzdialenosti od vhadzujúceho hráča majú byť hráči súpera pri 
vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary?  Áno, namenej 2 metre 
 

61. 
 

Pri vykonávaní pokutového kopu platí zásada, že hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, 
musí kopnúť loptu dopredu. Hráč však zahral loptu dozadu, čím porušil túto zásadu 
a dopustil sa priestupku v procedúre vykonávania pokutového kopu. Ako mal na to 
reagovať rozhodca?  mal nariadiť NVK z miesta priestupku 
 

62. 
 

Pri kope na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí hráč, ktorý bol 
v priebehu stretnutia napomínaný ŽK, vykonal kop na bránku pätou, pričom neporušil 
ustanovenie pravidla o rozbehu na loptu a dosiahol gól. Rozhodca gól uznal 
 

63. 
 

Bol dosiahnutý gól a skôr, ako sa hra znovu začala rozhodca zistil, že v okamihu 
dosiahnutia gólu bol na hracej ploche člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól. 
Rozhodca gól neuznal a nadviazal na hru kopom od bránky 
 

64. 
 
 

Aké pozičné postavenie zaujme asistent rozhodcu pri vykonávaní pokutového kopu na 
jeho polovici hracej plochy?  stojí v mieste, kde čiara pokutového územia pretína 
bránkovú čiaru 
 

65. 
 

Brankár si v priebehu hry vyznačil na hracej ploche nohou pomocnú značku. Ako   mal 
rozhodca reagovať na tento jeho počin ? mal ho pri najbližšom prerušení hry 
napomenúť ŽK (za NS) 
 

66. 
 

Musí rozhodca vždy použiť píšťalku pri dosiahnutí gólu?  Nie 
 

67. 
 

Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal okamžite. 
Hra bola medzitým už znovu zahájená. Môže rozhodca ešte hráča vylúčiť ČK?  Áno 
 

68. 
 

Útočník družstva B bol ošetrovaný mimo hracej plochy vedľa bránky družstva A. Brankár 
družstva A v domnienke, že útočník na neho nemiestne pokrikoval, chytil vo vlastnom 
pokutovom území loptu, ktorá bola v hre a prudko ju hodil ošetrovanému útočníkovi do 
tváre. Rozhodca prerušil hru, brankára vylúčil z hry ČK a : nadviazal na hru kopom z 
rohu 
 

69. 
 

Útočník obiehal obrancu tesne za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Obranca 
natiahol nohu mimo hracej plochy a spôsobil ňou útočníkovi pád. Lopta bola v tom 
okamihu v hre. Rozhodca prerušil hru a nadviazal na hru RL v mieste, kde bola lopta 

70. 
 

Začiatok majstrovského stretnutia dospelých bol stanovený na 16.00 h. Rozhodca 
oznámil rozhodnutie o nespôsobilosti hracej plochy obom kapitánom o 15.30 h. a to po 
splnení predpísaných formalít. Konal rozhodca správne ?  Nie 
 

71. 
 

Môže sa družstvo v polčasovej prestávke prezliecť do dresov inej farby ?  Áno, ale len 
so súhlasom rozhodcu (pričom ich farba musí byť v súlade s ustanoveniami P4) 
 

72. 
 

Rozhodca zistil, že šírka bránkových žrdí a brvna bola 12 cm a šírka bránkovej čiary   
nepresahovala 10 cm. Je to v súlade s pravidlami futbalu ? Nie 

73. 
 

Aký tvar a rozmer má mať značka pokutového kopu ?  kruhovitý s priemerom 22 cm 

74. Sú čiary, ktoré ohraničujú rohový štvrť kruh, súčasťou tohto územia ?  Áno 



 

 
75. 
 

Uveďte, aké majú byť maximálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné stretnutia? 
110x75 m 
 

76. 
 

Aký prierez môžu mať bránkové žrde a brvno ? kruhový, štvorcový, obdĺžnikový alebo 
eliptický 
 

77. 
 

Lopta spôsobilá ku hre v kategórii seniorov musí spĺňať požiadavky pre jej obvod, 
hmotnosť a vnútorný tlak: 68 - 70 cm, 410 - 450 g, 0,6 – 1,1 atmosféry na hladine mora 

78. 
 

Musí lopta, ktorú rozhodca uznal za spôsobilú ku hre, zostať do konca stretnutia, teda 
i v polčasovej prestávke pod dohľadom rozhodcu ? Áno 

79. 
 

Lopta praskla počas vykonania pokutového kopu predtým, ako narazila na bránkové 
brvno. Rozhodca po výmene lopty nechá pokutový kop opakovať 

80. 
 

Ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý rozhodca hráča vylučuje z hry v čase od 
skončenia stretnutia až do opustenia hracej plochy rozhodcom, tento musí opustiť 
hraciu plochu, technickú zónu a ohraničený priestor ihriska 

81. 
 

Hráč mal po zranení hlavy znečistenú výstroj (dres) od krvi. Rozhodca mu nedovolil, aby 
v tomto drese pokračoval v hre. Mohol si v tomto prípade obliecť čistý dres aj s iným 
číslom, ktoré nebolo uvedené v Zápise pred stretnutím ?  Áno, len so súhlasom 
rozhodcu a dôvod sa uvedie do zápisu o stretnutí po jeho skončení 

82. 
 

Rozhodca predčasne skončil stretnutie z viny družstva. Vykonáva sa v takom prípade 
záverečný pozdrav hráčov ? Nie 

83. 
 

Kedy môže rozhodca svoje rozhodnutie odvolať ? len pokiaľ hra znovu nezačala alebo 
stretnutie nebolo ukončené 
 

84. 
 

Má rozhodca povinnosť ihneď a z vlastnej iniciatívy na hracej ploche oznámiť kapitánovi 
družstva dôvod napomenutia alebo vylúčenia hráča ? Nie 

85. 
 

Hosťujúce družstvo bolo v útočnej akcii na súperovej polovici hracej plochy. Asistent 
rozhodcu vtom spozoroval, že za chrbtom rozhodcu obranca hostí kopol útočníka súpera. 
Kedy musí asistent takýto priestupok signalizovať zástavkou ?  Ihneď 
 

86. 
 

Bol dosiahnutý regulárny gól. Ako mal asistent rozhodcu dosiahnutie gólu signalizovať ? 
spojí sa najskôr zrakom s rozhodcom a potom beží so spustenou zástavkou pozdĺž 
postrannej čiary smerom k stredovej (cca 25 – 30 m) 

87. 
 

Bol dosiahnutý gól , čo asistent rozhodcu videl, ale hra nebola hneď prerušená. Čo musí 
urobiť asistent rozhodcu ? musí zdvihnúť zástavku (na upútanie pozornosti R), spojí 
sa zrakom s rozhodcom a po uznaní gólu rozhodcom pokračuje v procedúre 
uznania gólu 

88. 
 

Čo je povinný asistent rozhodcu sledovať pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary? 
Postavenie nôh vhadzujúceho hráča (ak však lopta zjavne nebola vhodená do hry 
správnym spôsobom, mal by rozhodcu o tom informovať) 

89. Za chrbtom rozhodcu udrel jeden z hráčov domácich súpera. Kedy by mal asistent 
rozhodcu tento priestupok signalizovať ? ihneď 

90. 
 

V čase, keď bola lopta v hre, urazil hrubo nešportovo tréner z hráčskej lavičky asistenta 
rozhodcu. Kedy a ako mal na to zareagovať asistent rozhodcu ? pri najbližšom 
prerušení hry to oznámi rozhodcovi 
 



91. Aké pozičné postavenie zaujme asistent rozhodcu pri vykonávaní pokutového kopu na jeho 
polovici hracej plochy ? stojí na mieste, kde čiara pokutového územia pretína bránkovú 
čiaru 

92. Od ktorého okamihu rozhodca meria hrací čas stretnutia ? od okamihu, keď bol otvárací 
výkop správne vykonaný 

93. Výsledok pohárového stretnutia bol po uplynutí normálneho hracieho času nerozhodný. Hra 
sa predlžovala podľa schváleného Rozpisu súťaží o 2 x 15 minút. Ako dlho mala trvať prestávka 
pred začiatkom prvej časti predĺženia ?   5 minút 

94. Funkcionári domáceho družstva požiadali rozhodcu o uctenie pamiatky zosnulého 
dlhoročného funkcionára klubu v polčasovej prestávke. Rozhodca: to nedovolil (odmietol) 

95. V okamihu vystrelenia lopty na bránku vnikol divák na hraciu plochu a zasiahol loptu 
smerujúcu jasne do bránky. Zabránil tým dosiahnutiu gólu. Rozhodca prerušil hru, diváka 
nechal vyviesť z hracej plochy. Ako potom nadviazal na hru ? rozhodcovskou loptou na 
mieste, kde divák zasiahol loptu 

96. Môže sa dosiahnuť gól priamo z výkopu ?  Áno 

97. Rozhodca nadväzoval na hru rozhodcovskou loptou. Lopta opustila ruky rozhodcu a skôr 
než dopadla na zem, kopol jeden z hráčov úmyselne súpera. Aká mala byť reakcia rozhodcu ? 
udelí vinníkovi OT (ŽK alebo ČK podľa povahy priestupku) a rozhodcovská lopta sa 
opakuje 

98. Hráč sa dostal zotrvačnosťou pohybu do priestoru súperovej bránky a tam pôsobil rušivo. 
Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru. Hráča napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym 
voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry ? Nadviazal rozhodca na hru 
správnym spôsobom ?   Áno 

99. Hráč nevykonal otvárací výkop správne. Za opakovanie tohto priestupku pri otváracom 
výkope ho rozhodca napomenul ŽK. Konal rozhodca správne ?   Áno 

100. Ako postupuje rozhodca a ako nadviaže na hru, ak sa hráč dopustí priestupku v čase, keď 
je lopta mimo hry ? vinníka podľa povahy priestupku napomenie ŽK alebo vylúči z hry ČK 
a nadviaže na hru spôsobom, ktorý vyplýva z porušenia PF 

101. Asistent rozhodcu signalizoval zdvihnutou zástavkou priestupok proti pravidlám. Rozhodca 
hru neprerušil. Je lopta v hre alebo mimo hry ? je v hre (zostáva v hre) 

102. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč vykonávajúci voľný kop dotkne lopty druhýkrát, keď je 
už lopta v hre, ale skôr ako sa jej dotkne iný hráč ? nariadi NVK (pokiaľ takto nezahrá loptu 
rukou) 

103. Kedy je lopta v hre pri rozhodcovskej lopte ? keď sa po vhodení rozhodcom dotkne 
zeme bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek hráča 



104.Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry 
správne, ale tak, že ju úmyselne, prudko a nadmernou silou vhodil do súpera, ktorý stál na 
hracej ploche, do tváre. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru 
PVK z miesta zásahu súpera 

105. Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry 
správne, ale tak že ju úmyselne, prudko a nadmernou silou vhodil do tváre spoluhráča, ktorý 
stál vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a vinníka 
vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru NVK z miesta zásahu loptou 

106. Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry 
správne, ale do spoluhráča s úmyslom znovu hrať s loptou. Toto vhodenie nebolo vykonané ani 
riskantne, ani s nadmernou silou. Rozhodca nechá pokračovať v hre (PF neboli porušené) 

107. Pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary bol hráč súpera bližšie k vhadzujúcemu 
hráčovi ako 2 metre. Rozhodca ho na to slovne upozornil. Hráč následne rozhodcu 
neuposlúchol a nedodržal predpísanú vzdialenosť. Rozhodca hráča napomenul ŽK za NS 
a nechal vhadzovanie opakovať tým istým družstvom 

108. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč súperovho družstva snaží poskakovaním alebo 
posunkami zmiasť alebo znervózniť vhadzujúceho hráča ? Hráč, ale loptu napriek tomu 
bezodkladne vhodil do hry. Ak rozhodca následne preruší hru z uvedeného dôvodu, vinníka 
napomenie ŽK a nechá vhadzovanie opakovať hráčom toho istého družstva 

109. Pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary hráč vhodil loptu jednou rukou úmyselne, 
prudko a s nadmernou silou do tváre súpera, ktorý sa nachádzal na hracej ploche. Rozhodca 
vinníka vylúči z hry ČK a nechá loptu vhadzovať do hry družstvom súpera 

110. Pri vhadzovaní lopty sa hráč rozbehol z atletickej dráhy lemujúcej hraciu plochu a vhodil 
loptu do hry síce zo správneho miesta, ale zo vzdialenosti 3 metre od postrannej čiary. 
Rozhodca nechá v hre pokračovať (PF neboli porušené) 

111. Predpisujú pravidlá, v akej vzdialenosti od vhadzujúceho hráča majú byť hráči súpera pri 
vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary ?    Áno, najmenej 2 metre 

112. Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary z rozbehu. Je to dovolené ?  Áno 

113. Obranca, ktorý vykonával kop od bránky, zahral druhýkrát s loptou skôr, ako táto opustila 
pokutové územie do hracej plochy. Rozhodca nechá kop od bránky opakovať 

114. Brankár zahral kop od bránky. Lopta opustila pokutové územie do hracej plochy, ale 
vplyvom silného protivetra sa vrátila späť do pokutového územia, kde ju obranca chytil do rúk 
v domnienke, že sa bude kop od bránky opakovať. Rozhodca prerušil hru a nariadil pokutový 
kop 

115. Môže byť v postavení mimo hry spoluhráč hráča vykonávajúceho kop od bránky, ak 
v okamihu kopu od bránky je na súperovej polovici hracej plochy bližšie k súperovej bránkovej 
čiare ako najmenej dvaja hráči súperovho družstva ?  Nie 



116. Obranca vykonával kop od bránky. Lopta zasiahla ruku jeho spoluhráča, ktorý stál na 
hranici vlastného pokutového územia, ale zasiahnutá ruka bola jasne vo vnútri pokutového 
územia. Rozhodca nechá kop od bránky opakovať 

117. Patrí kop od bránky medzi voľné kopy ? Nie (je to jeden zo spôsobov nadviazania na 
hru) 

118. Je pri kope z rohu lopta v hre len vtedy, keď opustí rohové územie ? Nie (v hre je, keď je 
do nej kopnuté a je v pohybe) 

119. Hráč zahral loptu priamo z kopu z rohu do vlastnej bránky. Rozhodca prerušil hru 
a nadviazal na ňu kopom z rohu v prospech súpera 
 


