
1. Aplikácia a interpretácia PF   Kontrola zápasu, taktický prístup a riadenie hry. 
 

   Správne a dôsledné potrestanie zakázanej hry (faulov) (podrazenie, nedovolené 
odoberanie lopty) 
 

   Jasné rozlíšenie dovolenej a nedovolenej hry 
 

   Okamžitý zásah na ochranu hráčov, ktorí boli postihnutí surovou hrou 
 

   Vnímavosť (všímavosť) + dôsledné potrestanie sácania, ťahania a držania (skrytej 
zakázanej hry, faulov) 
 

   Pozorný k používaniu lakťov 
 

   Pozorný + správne a dôsledné potrestanie simulovania, protestovania, premárňovania 
hracieho času 
 

   Správne posúdenie a interpretácia : 
- Zmarenie jasnej gólovej príležitosti 
 
- zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej príležitosti 
 

   Jasné rozlíšenie medzi úmyselným a neúmyselným hraním rukou 
 

   Jasné rozlíšenie medzi priamymi a nepriamymi voľnými kopmi 
 

   Dodržiavanie predpísanej vzdialenosti 9.15 m múrov pre voľné kopy v blízkosti pokutového 
územia 
 

   Správna kontrola spôsobu nadviazania na hru (kop od brány, kop z rohu, vhadzovanie 
lopty, výkop) 
 

   Správnosť procedúr striedania a ošetrovania zranených hráčov 
 

   Správna signalizácia dĺžky nadstaveného hracieho času 
 

   Kontrola správania sa brankára na dobrej úrovni 
 

   Rozumná aplikácia výhody v hre (potrestanie pôvodného priestupku, ak výhoda nemala 
predpokladaný výsledok) 
 

   Zlepšenie kvality zápasu výbornou aplikáciou výhody v hre 
 

   Kontrola zápasu na každej úrovni 
 

   Poznanie charakteru (povahy) zápasu od jeho začiatku, korektné postoje zaujaté od 
začiatku 
 

   Okamžitá a primeraná reakcia na zmenu povahy zápasu 
 

   Rozumné ponechávanie spádu hry (v súlade s duchom hry) 
 

   Rýchle, jasné a dôveryhodné rozhodnutia 
 

   Umožňovanie rýchleho pokračovania v hre po prerušení 
 

   Efektívne signály (rezervované, ale jasné signály) + primerané (vhodné) používanie 
píšťalky 
 



2.Disciplinárna kontrola, riadenie hráčov a funkcionárov (technická zóna) 

   Primerané disciplinárne sankcie 
 

   Dôslednosť a predvídavosť v udeľovaní kariet, jasná línia od začiatku (neudeľovať 
karty príliš skoro za malé, malicherné priestupky) 
 

   ŽK za držanie, keď je zmarený sľubný pohyb (nešportové správanie)– rozoznanie 
„profesionálnych faulov 
 

   Disciplinárne potrestanie (ŽK) za nešportové správanie (odkopnutie lopty, protest 
a to odmietavým mávaním, opakovanou požiadavkou, aby bola súperovi udelená 
karta a podobne) 
 

   Červená karta za priestupky, ktoré ohrozujú bezpečnosť súpera 
 

   Žltá karta za zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie 
 

   Červená karta za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, mať guráž (odvahu), keď ČK + 
pokutový kop 
 

   Karty ukazované pokojne a jasne, potrestaný hráč má byť zreteľne identifikovateľný 
 

   Limitované diskusie s hráčmi a rezervované gestá voči hráčom (po rozhodnutí) 
 

   Žiadna tolerancia pre hráčov, ktorí útočia (napádajú) na rozhodcu 
 

   Primerané a ústretové správanie smerom k trénerom, ktorí dávajú pokyny hráčom 
a správajú sa korektne 
 

   Akcia proti znevažujúcim gestám, opovržlivým mávaniam a ironickému tlieskaniu 
trénerov 

3.Fyzická kondícia 

   Výborný základný fyzický vzhľad, dobrý pohyb do záverečného hvizdu 

   Dobrá vytrvalosť, behanie dlhých vzdialeností 
 

   Schopnosť šprintovať až do konca zápasu (rýchle protiútoky) 

   Behaním na miesto priestupku sa vyhnúť akémukoľvek risku odplácania alebo 
protestu 
 

   Výborný beh dozadu v záujme potrebného dobrého prehľadu 
 

   Dobrý štýl behu 
 

   Vždy blízko hry, celý čas sledovať hru, ale neprekážať v hre (neudrieť, nedotknúť sa 
lopty) 
 

   Flexibilný diagonálny systém, široký, bočný pohľad na skryté priestupky (držanie, 
sotenie) 
 

   Flexibilný diagonálny systém: lopta a hra vždy medzi rozhodcom a asistentom 
rozhodcu 
 

   Behá do vnútra pokutového územia, keď je to nevyhnutné 

   Správna pozícia pre štandardné situácie (voľné kopy, kopy z rohov, pokutové kopy) 
 

   Schopnosť predvídať, čo bude nasledovať (čítanie hry), vyhýbanie sa zbytočnému 
behaniu 
 



 
4. Spolupráca s asistentmi rozhodcov  
 

   Rozoznáva všetky signály asistentov a včas (promptne) reaguje 
 

   Dobrá technika zrakového kontaktu s asistentmi rozhodcov aj vtedy, keď sa 
používajú elektronické signalizačné zástavky 
 

   Dobré rozdelenie kompetencií vo vnútri rozhodcovského tímu (zakázaná hra 
v blízkosti asistentov R) 
 

   Korektné rozoznanie signálov asistentov bez prerušenia hry (výhody, príliš rýchla 
signalizácia hráča mimo hry, a podobne), a signalizovanie, že videl zdvihnutú 
zástavku 
 

   Nie odporujúce si (protichodné) rozhodnutia s asistentmi rozhodcov (kop z rohu / 
kop od brány, rozdielne smery vhadzovania, a podobne) 
 

   Podporuje asistentov rozhodcov diskrétnymi signálmi pri následnom (dodatočnom) 
kontakte s loptou 
 

   Správna akcia a dobrá komunikácia pri priestupkoch, ktoré rozhodca nevidí (násilné 
správanie) signalizované asistentmi rozhodcov 
 

   Správna akcia a dobrá komunikácia pri chybách rozhodcu (napríklad napomenutie 
nesprávneho hráča, druhá ŽK udelená hráčovi bez následného udelenia červenej 
karty, a podobne) 
 

   Okamžitá reakcia, keď sú asistenti rozhodcov kritizovaní hráčmi alebo funkcionármi 
 

 
5. Osobnosť 

 

   Rešpekt, akceptácia a uznanie od účastníkov (hráči, funkcionári) – uznanie 
rozhodcu ako muža vo vedení zápasu – požadovaná osobnosť na hracej ploche – 
prirodzená autorita 
 

   Rozhodný a robiaci výborný vonkajší dojem 
 

   Dôsledný a neovplyvniteľný kýmkoľvek (hráčmi, funkcionármi, divákmi, a podobne) 
– vždy objektívny 
 

   Dôsledný, hoci kritika je nevyhnutná 
 

   Pevný, rozhodný, sebavedomý a sebaistý 
 

   Rezolútny (energický), odvážny, nebojí sa urobiť nepopulárne rozhodnutia 
 

 
 

  Vždy pod kontrolou, pokojný a vypovedateľný, diskrétny a nestranný v primeraných 
situáciách 
 

 
 
 
 
 
 



7.-8. Asistenti rozhodcov 1 a 2 
 
Referenčné body pre asistentov rozhodcov : 
 
   Správne posúdenie hráča mimo hry 

 

   Jasné rozlišovanie medzi aktívnym a pasívnym postavením mimo hry („technika“ 
čakaj a pozeraj) 
 

   Vhadzovanie lopty, kopy od brány, kopy z rohov 
 

   Primerané signály pre zakázanú hru a priestupky, ktoré sa stali bližšie k asistentovi 
ako k rozhodcovi 
 

   Primerané signály pre zakázanú hru a priestupky, ktoré sa stali bližšie k asistentovi 
ako k rozhodcovi v pokutovom území 
 

   Korektné signály priestupkov, ktoré sa stali za chrbtom rozhodcu (násilné 
správanie, surová hra) 
 

   Dobrá rada pre lokalizáciu miesta zakázanej hry na hranici pokutového územia 
(vonku alebo vo vnútri pokutového územia) 
 

   Nezmenenie rozhodcu alebo neprekročenie jeho právomocí 
 

   Pomoc pri určovaní predpísanej vzdialenosti 9.15m od postrannej čiary alebo 
z pozície lopty (nie fyzické meranie vzdialenosti) 
 

   Asistencia pri dosiahnutí gólov – jasný signál v zložitých situáciách, keď lopta práve 
prešla za bránkovú čiaru 
 

   Pomáhať pri signalizácii striedaní 
 

   Pozičné postavenia a pohyb – úroveň predposledného brániaceho hráča – plynulý 
pohyb pozdĺž postrannej čiary 
 

   Koncentrácia 
 

   Jasné signály v súlade s Pravidlami futbalu a inštrukciami UEFA 
 

   Vstupy na hraciu plochu súvisiace s konfliktnými situáciami 
 

   Primerané intervencie pre očividné nesprávne rozhodnutia rozhodcu 
 

   Zrakový kontakt s rozhodcom 
 

   Monitorovanie správania sa v technických zónach 
 

   Obmedzené využívanie voľnej ruky v prípadoch kritických (tesných) situácií, 
prípadne diskrétne signály pri zrakovom kontakte s rozhodcom 
 

 


