
OTÁZKY A ODPOVEDE Z PF 

 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 ? 

O: nie 

Aký tvar a rozmer má mať značka pokutového kopu ? 

O: tvar kruhu a priemer 22 cm 

Aké rozmery majú mať a ako majú byť upevnené rohové a stredové zástavky ? 

O: 60 x 40 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 150 cm vysokých, s tupým 

zakončením 

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

O: 110 x 75 m 

 Uveďte, aké majú byť minimálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné stretnutia? 

O: 100 x 64 m 

Musia mať všetky čiary vyznačujúce hraciu plochu rovnakú šírku a akú maximálnu šírku ? 

O: áno, 12 cm 

Brankár si v priebehu hry vyznačil na hracej ploche nohou pomocnú značku. Ako a kedy mal 

rozhodca reagovať na tento jeho počin ? 

O: rozhodca udelí hráčovi za nešportové správanie ŽK a to pri najbližšom prerušení hry 

Lopta praskla počas vykonania pokutového kopu predtým, ako narazila na bránkové brvno. 

Rozhodca: 

O: po výmene lopty nechal pokutový kop opakovať 

Lopta sa stala nespôsobilou ku hre priamo po vykonaní kopu od bránky (ešte nebola v hre) 

skôr, ako sa lopty dotkol hráč súperovho družstva. Rozhodca 

O: po výmene lopty nariadil kop od bránky opakovať 

Lopta praskla po vykonaní priameho voľného kopu bez toho, aby sa dotkla bránkového brvna, 

žrde, alebo sa jej dotkol niektorý z hráčov. Rozhodca po výmene lopty nadviazal na hru 

rozhodcovskou loptou. Konal správne ? 

O: áno 

Lopta spôsobilá ku hre v kategórii seniorov musí spĺňať požiadavky pre jej obvod, hmotnosť 

a vnútorný tlak: 



O: 68 – 70 cm, 410 – 450 g, 0,6 – 1,1 atmosféry. 

Hráč oznámil rozhodcovi, že je zranený a chce opustiť hraciu plochu. Než ju ale opustil, 

zmocnil sa lopty a dosiahol gól. Rozhodca 

O: gól neuznal, hráča napomenul ŽK a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop 

z miesta, kde sa priestupok stal 

 Bez ohlásenia sa u rozhodcu vbehol náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, na hraciu 

plochu. V čase, keď bola lopta v hre, tohto náhradníka v pokutovom území kopol bez lopty 

obranca súperovho družstva. Rozhodca prerušil hru a 

O: obrancovi udelil ČK, náhradníkovi ŽK a nariadil nepriamy voľný v prospech 

brániacej strany z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

Ako postupuje rozhodca, ak hráč v priebehu hry svojvoľne a bez súhlasu rozhodcu opustí 

hraciu plochu ? 

O: rozhodca ho napomenie ŽK pri jeho návrate na hraciu plochu za nešportové 

správanie 

 Brankár si bez vedomia rozhodcu vymenil so svojím spoluhráčom miesto i dres. Vymenený 

brankár potom chytil vo vlastnom pokutovom území loptu rukami. Rozhodca preto prerušil 

hru a nariadil pokutový kop. Konal správne ? 

O: nie 

Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vbehol na hraciu plochu v čase, keď bola lopta v 

hre. Skôr, ako stačil rozhodca z tohto dôvodu prerušiť hru, kopol náhradník vo vlastnom 

pokutovom území súpera. Rozhodca prerušil hru a 

O: náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil z hry ČK 

za kopnutie súpera a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v momente 

prerušenia hry 

Hráč bol so súhlasom rozhodcu ošetrovaný mimo hracej plochy. Tento hráč vidiac 

nebezpečenstvo pre svoju bránku v neprerušenej hre nastavil nohu do hracej plochy a prihral 

loptu svojmu brankárovi. Rozhodca: 

O: prerušil hru, napomenul hráča ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z  miesta, kde 

zahral loptu po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu 

Kedy sa môže vrátiť na hraciu plochu hráč, ktorý z vlastnej iniciatívy opustil hraciu plochu, 

aby si upravil výstroj ? 

O: až v čase, keď je hra prerušená, rozhodca skontroluje výstroj hráča a dá mu súhlas 

na vstup na hraciu plochu 



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 

O: náhradníka napomenul ŽK, obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil nepriamy voľný 

kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

V poslednej minúte stretnutia nariadil rozhodca proti družstvu B pokutový kop. K jeho 

vykonaniu predĺžil hrací čas. Družstvo A chcelo k jeho vykonaniu vystriedať hráča, keď v 

priebehu stretnutia vystriedalo len brankára. Rozhodca túto výmenu 

O: povolil 

 Ako postupuje rozhodca, ak hráč bez súhlasu rozhodcu demonštratívne opustí hraciu plochu 

na znak nesúhlasu s rozhodnutím rozhodcu a odíde do kabíny ? 

O: rozhodca tohto hráča vylúči z hry ČK za hrubé nešportové správanie 

Brankár a hráč z poľa si bez vedomia rozhodcu vymenili svoje miesta a dresy. Nový brankár 

v neprerušenej hre chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území. Ako rozhodol 

rozhodca, keď to spozoroval ? 

O: nechal pokračovať v hre a oboch hráčov napomenul ŽK pri najbližšom prerušení 

hry 

Asistent rozhodcu signalizoval rozhodcovi zástavkou, že náhradník, ktorý sedel na hráčskej 

lavičke, kritizoval jeho rozhodnutie nie urážlivými slovami. Rozhodca preto prerušil hru a 

O: vinníka napomenul ŽK a na hru nadviazal rozhodcovskou loptou, v mieste, kde sa 

nachádzala v momente prerušenia hry 

 Družstvo hostí, ktoré má mimo hracej plochy ošetrovaného hráča, pokračuje v hre s 10 

hráčmi. V neprerušenej hre, bez súhlasu rozhodcu, vbehne jeden z náhradníkov na hraciu 

plochu a vo vlastnom pokutovom území úmyselne kopne súpera. Rozhodca preruší hru a 

O: náhradníka napomenie ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne vylúči z hry ČK 

za kopnutie a nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente 

prerušenia hry 

 Hráč v neprerušenej hre stratil náhodne svoju kopačku. Následne hral s loptou a ihneď 

dosiahol gól. Rozhodca 

O: gól uzná 

 Hráči mali pod trenírkami za chladného počasia oblečené pančuchové nohavice, ktoré boli 

farebne odlišné od farby trenírok. Rozhodca im takýto druh oblečenie nedovolil. Konal 

správne ? 

O: áno 



Hráč bol vykázaný z hracej plochy pre nedostatok na výstroji. Môže ho rozhodca 

vpustiť na hraciu plochu v neprerušenej hre ? 

O: nie 

 Kedy musí rozhodca použiť signál píšťalkou pri výkope ? 

O: na začiatku 1. a 2. polčasu a po dosiahnutí gólu 

 Rozhodca nepoužil píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená v dôsledku 

ošetrenia zraneného hráča. Konal rozhodca správne ? 

O: nie 

Ako má postupovať rozhodca ak hráč, ktorý bol ošetrovaný na hracej ploche, odmietne 

opustiť hraciu plochu na nosidlách alebo po vlastných nohách ? 

O: hráča má napomenúť ŽK za nešportové správanie 

Ak sa hráči z oboch súperiacich družstiev dopustili priestupku v rovnakom čase a rozhodca z 

tohto dôvodu preruší hru, ako na ňu nadviaže ? 

O: rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry 

Rozhodcu po vstupe na štadión hrubo urazil hráč, ktorý mal neskôr nastúpiť ku hre za 

družstvo domácich. Rozhodca 

O: priestupok popíše na zadnej strane Zápisu, oznámi to kapitánovi  družstva, hráča 

pripustí ku hre 

 Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal okamžite. Hra 

bola medzitým už znovu zahájená. Môže rozhodca ešte hráča vylúčiť ČK ? 

O: áno 

 Aké dôsledky voči hráčovi vyvodí rozhodca, ak mu asistent rozhodcu ohlási v polčasovej 

prestávke, že v priebehu I. polčasu sa za jeho chrbtom dopustil tento hráč priestupku, ktorý si 

zasluhoval vylúčenie z hry ČK ? 

O: nemôže vyvodiť žiadne disciplinárne dôsledky, asistent bol povinný ohlásiť mu túto 

skutočnosť ihneď, ako sa ho hráč dopustil 

Riadiaci orgán neurčil asistentom rozhodcu strany. Rozhodca určil asistentom strany 

žrebovaním pred stretnutím. Konal rozhodca správne ? 

O: nie 

 Hráč sa pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary v blízkosti asistenta nedotýkal oboma 

nohami zeme. Rozhodca to videl. Mal to asistent rozhodcu signalizovať zástavkou ? 



O: áno 

 Aké pozičné postavenie zaujmú asistenti rozhodcu pri vykonávaní kopov na bránku zo 

značky pokutového kopu ? 

O: jeden asistent stojí na priesečníku bránkovej čiary a čiary bránkového  územia, 

druhý musí byť v stredovom kruhu 

Ako postupuje rozhodca, ak lopta priamo po vhodení rozhodcovskej lopty prejde za postrannú 

čiaru mimo hracej plochy bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov ? 

O: rozhodcovská lopta sa opakuje 

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 ? 

O: nie 

 Asistent rozhodcu signalizoval zdvihnutou zástavkou priestupok proti pravidlám. Rozhodca 

hru neprerušil. Je lopta v hre alebo mimo hry ? 

O: lopta je v hre 

Po zahraní kopu z rohu oklamal útočník súperovho brankára tým, že naznačil hranie lopty 

hlavou. Loptu však úmyselne podbehol a táto priamo z kopu z rohu skončila v bránke. 

Rozhodca 

O: gól uznal 

 Útočník vystrelil na bránku súpera. Obranca stojaci na bránkovej čiare sa snažil úmyselne 

loptu rukou zadržať. Napriek tomu, že sa jej dotkol, skončila v bránke. 

Rozhodca 

O: gól uznal a obrancu napomenul ŽK 

Útočiaci hráč dosiahol gól zakázanou hrou rukou. Môže ho rozhodca uznať ? 

O: nie 

 Hráč vhodil loptu priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary priamo do bránky súpera. 

Rozhodca 

O: gól neuznal a nariadil kop od bránky 

Hráč brániaceho družstva opustil hraciu plochu, aby vystavil súpera do postavenia mimo hry. 

Rozhodca to spozoroval a 

O: nechal pokračovať v hre a pri najbližšom prerušení hry vinníka napomenul ŽK 



 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 

O: gól uznal a obrancu napomenul ŽK 

 Hráč hosťujúceho družstva sa ocitol za postrannou čiarou, mimo hracej plochy. Zostal tu 

zranený ležať, pričom lopta bola v hre. Tento hráč po kontroverzii s domácim zdravotníkom 

tohto udrel rukou. Rozhodca to spozoroval, prerušil hru, vinníka vylúčil z hry ČK a 

O: na hru nadviazal rozhodcov 

 Rozhodca napomenul hráča ŽK za bránenie súperovi s úmyslom zabrániť mu v ďalšom 

pohybe v čase, keď bola lopta mimo hry. Konal správne ? 

O: áno 

Ako postupuje rozhodca, ak útočiaci hráč dovolene vrazí do súperovho brankára v čase, keď 

sa tento snaží vo vlastnom bránkovom území vo výskoku získať loptu ? 

O: preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániacej strany 

 Ako postupuje rozhodca, ak po nariadení voľného kopu hráč družstva, proti ktorému je voľný 

kop nariadený, pribehne k pripravenej lopte a postaví sa pred ňu ? 

O: hráča napomenie ŽK za nešportové správanie a v hre sa pokračuje vykonaním 

nariadeného voľného kopu 

 Po zahratom kope z rohu sa obrancovi podarilo vo výskoku odhlavičkovať loptu len preto, že 

sa pri výskoku úmyselne oprel o ramená spoluhráča. Stalo sa to v pokutovom území družstva 

obrancu. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a 

O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku 

Vrážajúci hráč nemal pri vrážaní do súpera pažu, na strane vrážajúceho ramena, pri tele. Ako 

posúdil rozhodca tento zákrok hráča ? 

O: ako zakázaný spôsob hry – sotenie do súpera 

 V poslednej minúte stretnutia, keď družstvo A viedlo 1:0, zahral brankár družstva A z 

pokutového územia loptu nohou svojmu spoluhráčovi, ktorý stál mimo pokutového územia. 

Ten mu loptu vrátil, čo sa opakovalo takýmto spôsobom viackrát za sebou. V blízkosti nebol 

nikto z hráčov súpera. Ak tento spôsob hry považuje rozhodca za zdržiavanie hry, aké urobí 

opatrenia ? 

O: napomenie brankára ŽK a nariadi proti družstvu A nepriamy voľný kop z miesta 

priestupku, kde zahral brankár naposledy s loptou 

 Bez toho, že by bol hráč zranený, zaľahol vo vlastnom pokutovom území úmyselne loptu, 

aby s ňou súper nemohol hrať. Rozhodca 



O: prerušil hru, hráča napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta 

priestupku 

 Ktorú časť tela považujeme pri vrážaní do súpera za rameno ? 

O: u vrážajúceho časť paže od pleca po lakeť a u súpera okrem toho aj časť hrudníka a 

lopatky 

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 

O: nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente 

prerušenia hry 

 Hráč hostí si po dosiahnutí gólu zakryl hlavu dresom. Rozhodca to jasne videl. Ako mal 

postupovať ? 

O: mal hráča napomenúť ŽK za nešportové správanie 

 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) ? 

O: nepreruší hru, nebolo porušené pravidlo 

 Hráč vysunul vo výskoku koleno smerom proti súperovi, ktorý bol v bezprostrednej blízkosti 

lopty, ale súpera nezasiahol. Rozhodca 

O: prerušil hru a za nebezpečnú hru v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z 

miesta priestupku 

 Brankár sa dotkol lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč vhodil priamo z vhadzovania 

spoza postrannej čiary. Rozhodca 

O: nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku 

 Hráč nedovolene napádal brankára súpera, ktorý kontroloval loptu svojimi rukami. Rozhodca 

O: nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku 

 Hráč zmaril jasnú gólovú príležitosť útočiaceho družstva nebezpečnou hrou vysokou nohou. 

Aké malo byť opatrenie rozhodcu ? 

O: mal vinníka vylúčiť z hry ČK a nariadiť v prospech súpera nepriamy voľný kop z 

miesta priestupku 



 Hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil neprimeranou silou v neprerušenej hre 

cudzí premet do súpera, ktorý bol na hracej ploche mimo pokutového územia previnivšieho sa 

hráča. Rozhodca prerušil hru a nariadil 

O: priamy voľný kop z miesta, kde cudzí predmet zasiahol súpera a vinníka vylúčil z 

hry ČK 

 Hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil bezohľadným spôsobom v neprerušenej 

hre cudzí predmet do súpera, ktorý bol na hracej ploche vo vnútri pokutového územia 

previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a nariadil 

O: pokutový kop a vinníka napomenul ŽK 

 Rozhodca posúval hráčov pri vykonávaní voľného kopu do predpísanej vzdialenosti a vyzval 

hráča, ktorý išiel kop vykonať, aby počkal na jeho signál. Hráč na signál nevyčkal a voľný 

kop vykonal. Lopta sa odrazila od súperovho brankára a skončila v bránke. Rozhodca 

O: gól neuznal, vinníka napomenul ŽK a voľný kop nechal opakovať 

 Považuje sa za dovolené, v súvislosti s vykonávaním voľných kopov, ak hráč, ktorý ho 

vykonáva, iba naznačí zahranie lopty s úmyslom oklamať súpera ? 

O: áno 

 Rozhodca dôvodne považoval naznačenie zahrávania lopty pri voľnom kope s úmyslom 

oklamať súpera za nešportové správanie. Ako mal postupovať ? 

O: mal vinníka napomenúť ŽK a potom nechať voľný kop vykonať 

 Brankár zahrával voľný kop z vlastného pokutového územia. Potom, ako bola lopta v hre, 

zahral loptu úmyselne rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč, čo sa odohralo v jeho vlastnom 

pokutovom území. Rozhodca 

O: nariadil nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku 

 Hráč zahrával voľný kop z vlastného pokutového územia. Potom ako bola lopta v hre, opäť 

úmyselne zahral rukou prv, ako sa jej dotkol iný hráč, čo sa odohralo v pokutovom území 

hráča, ktorý voľný kop vykonal. Rozhodca 

O: nariadil pokutový kop v prospech súpera 

 Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Lopta praskla po náraze na bránkovú 

žrď. Rozhodca 

O: po výmene lopty nadviazal na hru rozhodcovskou loptou na mieste, ktoré 

zodpovedalo miestu, kde praskla 

Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Lopta praskla skôr ako narazila na 

bránkové brvno. Rozhodca 



O: po výmene lopty dal pokutový kop opakovať 

Hráč vykonávajúci pokutový kop pri rozbehu, nie po jeho ukončení, urobil klamlivý pohyb na 

oklamanie súpera a dosiahol gól. Rozhodca 

O: gól uznal 

 Hráč vykonávajúci pokutový kop urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom, čo už 

dokončil rozbeh. Je takéto správanie nešportové ? Ak áno, musí rozhodca hráča napomenúť 

ŽK ? 

O: áno, vinník musí byť napomenutý ŽK 

 Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonával pokutový kop 

sa správal nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, ale skôr, než bola 

lopta v hre. Tento hráč pokutový kop zahral a nebol dosiahnutý gól. Rozhodca 

O: napomenul hráča ŽK a skončil hru 

Hráč, ktorý vykonával pokutový kop v normálnom hracom čase, sa správal nešportovo po 

signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu ale prv, než bola lopta v hre. Táto sa po 

vykonaní pokutového kopu odrazila od bránkového brvna na hraciu plochu. Rozhodca 

O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku 

Hráč, ktorý vykonával pokutový kop v normálnom hracom čase, sa správal nešportovo v čase, 

keď bola lopta po vykonaní pokutového kopu v hre. Rozhodca 

O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku 

Nechá rozhodca vykonať nariadený pokutový kop, ak v čase medzi nariadeným pokutovým 

kopom a jeho vykonaním klesol počet hráčov v jednom družstve pod sedem ? 

O: nie 

Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonával 

pokutový kop, bol bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Nebol 

dosiahnutý gól. Rozhodca 

O: nariadil nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva z miesta, kde hráč 

porušil pravidlo 

 Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč brániaceho družstva bol bližšie k 

súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu. Nebol dosiahnutý gól. Rozhodca 

O: predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval 

 Zahrával sa pokutový kop v normálnom hracom čase. Hráči oboch súperiacich družstiev 

porušili pravidlo 14, pričom lopta po zahratí pokutového kopu neprešla za bránkovú čiaru do 

bránky. Rozhodca 



O: dal pokutový kop opakovať 

 Hráč, ktorý vykonával pokutový kop sa dotkol lopty nohou znova skôr, ako sa jej dotkol iný 

hráč. Rozhodca 

O: prerušil hru a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku 

 Kedy je lopta v hre pri vykonaní pokutového kopu ? 

O: keď je do nej kopnuté, je v pohybe a smeruje dopredu 

 Je dovolené vykonať pokutový kop, keď je bránka, na ktorú sa tento kop vykonáva bez 

brankára ? 

O: nie 

 Rozhodca omylom prerušil hru skôr, ako bol zrejmý výsledok pokutového kopu. 

Rozhodca 

O: nechá pokutový kop opakovať 

 Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Lopta sa odrazila od bránkovej žrde do 

hracej plochy. Rozhodca 

O: ukončil hru 

 Je predpísané, z akej vzdialenosti sa môže rozbehnúť hráč, ktorý vykonáva pokutový kop ? 

O: nie 

 Musia sa všetci hráči družstva, ktoré vykonáva pokutový kop pri jeho realizácii zdržiavať 

mimo pokutového územia, pokutového oblúka a byť za značkou pokutového kopu ? 

O: nie 

 Rozhodca nariadil pokutový kop. Musia sa všetci hráči zúčastnení na hre zdržiavať na hracej 

ploche ? 

O: áno 

Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, 

ale tak, že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do tváre súpera, ktorý stál na 

hracej ploche. Rozhodca prerušil hru a 

O: vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde 

lopta zasiahla súpera do tváre 

Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, 

ale tak že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do tváre súpera, ktorý stál vo 

vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a 



O: vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru pokutovým kopom 

 Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, 

ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do tváre súpera, ktorý stál na hracej ploche. 

Rozhodca prerušil hru a 

O: vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde 

lopta zasiahla súpera do tváre 

 Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary v rozpore s pravidlami. Lopty sa však zmocnil súper 

vo výhodnom útočnom postavení. Mohol rozhodca v tomto prípade poskytnúť výhodu v hre ? 

O: nie 

 Ako postupuje rozhodca, ak pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary sa lopta odrazí od 

rozhodcu stojaceho na hracej ploche späť za postrannú čiaru a žiaden iný hráč sa jej nedotkol 

? 

O: nechá vhadzovať súpera 

 Obranca vykonal kop od bránky tak, že trafil rozhodcu, ktorý stál mimo jeho pokutového 

územia. Lopta sa od rozhodcu odrazila späť do pokutového územia. Obranca ju chytil do rúk s 

tým, že kop od bránky vykoná znovu. Rozhodca prerušil hru a 

O: nariadil pokutový kop 

 Brankár zahral kop od bránky. Lopta opustila pokutové územie do hracej plochy, ale 

vplyvom silného protivetra sa vrátila späť do pokutového územia a prešla za bránkovú čiaru 

do bránky bez toho, aby sa jej ktorýkoľvek hráč dotkol. Rozhodca 

O: gól neuznal a nariadil kop z rohu 

 Z ktorého miesta sa vykonáva kop od bránky ? 

O: z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia 

 Po správne vykonanom kope z rohu sa lopta odrazila od bránkovej žrde priamo k hráčovi, 

ktorý kop z rohu zahral a ten dosiahol gól. Rozhodca 

O: gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde zahral hráč s loptou 

druhýkrát 

 Rozhodca nechal kop zo značky pokutového kopu opakovať. Kto ho musel vykonať? 

O: ten istý hráč 

 Jedno družstvo malo po skončení hry k dispozícii, pred akciou kopov zo značky pokutového 

kopu, vyšší počet hráčov ako družstvo súpera. Aká platí v tomto prípade zásada pre počty 

hráčov príslušných pre vykonávanie kopov? 



O: družstvo súpera musí znížiť počet hráčov tak, aby sa vyrovnal počtu hráčov súpera 

 Sú kopy zo značky pokutového kopu súčasťou stretnutia ? 

O: nie 

 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 procedúra tak, aby sa ich počet vyrovnal ? 

O: nie 

 Brankár si v priebehu hry vyznačil na hracej ploche nohou pomocnú značku. Ako   mal 

rozhodca reagovať na tento jeho počin ? 

 

 O: brankárovi udeliť ŽK pri najbližšom prerušení hry 

     

 Musí rozhodca použiť píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená   

v dôsledku striedania hráča náhradníkom ? 

 

    O:  áno 

 

 Hráč brániaceho družstva vykonáva voľný kop z vlastného pokutového územia rýchlo. 

Súperi nemajú čas opustiť pokutové územie. Rozhodca: 

       O: musí nechať pokračovať v hre  

 Procedúry nadviazania na hru rozhodcovskou loptou sa zúčastnili piati hráči. Bolo   to 

v súlade s pravidlami futbalu ? 

 

    O:áno 

 

 Hráč sa rozhodne vykonať voľný kop rýchlo. Brániaci súper, ktorý je v blízkosti lopty, mu 

úmyselne prekáža vo vykonaní voľného kopu. Rozhodca: 

    O: brániaceho hráča napomenie ŽK 

    

 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: 

O:  nie je povinný prerušiť hru a môže ponechať výhodu v hre 

 Musí rozhodca vždy použiť píšťalku pri dosiahnutí gólu ? 

O:  nie 

 Koľko rezervných lôpt je povinný zabezpečiť domáci FK na stretnutie  III.L? 

O:  3 



 Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal okamžite. Hra 

bola medzitým už znovu zahájená. Môže rozhodca ešte hráča vylúčiť ČK ? 

O:  áno 

 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 

O:  zdvihnutou zástavkou signalizovať rozhodcovi, aby prerušil hru a túto 

skutočnosť mu ihneď oznámil 

 Ak lopta pri vhadzovaní je správnym spôsobom vhodená do hry, ale predtým ako prejde 

z poza postrannej čiary do hracej plochy sa dotkne zeme, rozhodca: 

   O: nechá vhadzovanie vykonať tým istým družstvom 

 Aké pozičné postavenie zaujme asistent rozhodcu pri vykonávaní pokutového kopu na jeho 

polovici hracej plochy ? 

O:  postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary pokutového územia 

 Môže rozhodca skrátiť hrací čas v priateľskom (prípravnom) stretnutí  dospelých napríklad 

na 2 x 40 minút ? 

O:  môže, ale k dohode o zmene, skrátení hracieho času, musí dôjsť pred stretnutím 

a musí byť v súlade s rozpisom súťaží príslušného riadiaceho orgánu 

 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: 

O:  gól uznal 

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 

 

O: prerušil hru a nariadil pokutový kop 

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 : 

O:  nadviazal na hru kopom z rohu 

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



O:  vykonaná neprimeranou silou  

 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 

O:  nadviazal rozhodcovskou loptou  

 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 

O:  obrancovi udelil ŽK a vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa nachádzala 

v momente prerušenia hry 

Ako postupuje rozhodca, ak hráč v neprerušenej hre hrubo urazí slovami osobu  nezúčastnenú 

na hre ? Rozhodca preruší hru : 

O:  hráča vylúči z hry ČK a v mieste, kde sa nachádzala lopta vhodí rozhodcovskú 

loptu 

 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 : 

O:  gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop 

 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 

O:  nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente 

prerušenia hry 

 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: 

O:  preruší hru, hráčovi udelí ŽK a v prospech súpera nariadi pokutový kop 

 

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 

O:  gól neuznal a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku 

 Obranca vo vlastnom pokutovom území zmaril vyloženú gólovú príležitosť tým, že kopol 

vysokou nohou súpera do hlavy. Rozhodca: 



O:  vinníka vylúčil z hry ČK a nariadil pokutový kop 

Obranca vo vlastnom pokutovom území zmaril vyloženú gólovú príležitosť útočiaceho hráča 

nebezpečnou hrou vysokou nohou. Rozhodca:  

O:  vinníka vylúčil z hry ČK a nariadil v prospech súpera nepriamy voľný kop 

z miesta priestupku   

Hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil neprimeranou silou v neprerušenej hre 

cudzí premet do súpera, ktorý bol na hracej ploche mimo pokutového územia 

previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru: 

O:  nariadil priamy voľný kop z miesta, kde cudzí predmet zasiahol súpera a vinníka 

vylúčil z hry ČK 

 Vystriedaný hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil neprimeranou silou 

v neprerušenej hre cudzí predmet do súpera stojaceho na hracej ploche. Rozhodca: 

O:  prerušil hru a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v čase 

prerušenia hry a vinníka vylúčil ČK 

Počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu sa zranil hráč družstva. Tým klesol u 

tohto družstva počet hráčov pod 7. Rozhodca : 

O:  pokračuje v procedúre kopov bez opatrení  

Pri vykonávaní priameho voľného kopu hráč zdvihol loptu oboma nohami a jeho spoluhráč 

následnou priamou strelou dosiahol gól. Rozhodca : 

O:  gól uznal  

Uveďte, aké majú byť minimálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné stretnutia? 

O: 100 x 64 m 

 

Náhradník vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v neprerušenej hre. Rozhodca 

z tohto dôvodu prerušil hru a : 

O: hráča napomenul ŽK a vykázal ho z hracej plochy  a nadviazal na hru 

    nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia 

    hry 

 

Rozhodca vykázal hráča z hracej plochy, aby si dal svoju výstroj do poriadku. Po úprave 

výstroja, v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu, hráč vbehol na hraciu plochu, kde zahral, 

v priestore mimo vlastného pokutového územia, zakázaným spôsobom (úmyselne) rukou. 

Rozhodca prerušil hru a: 

 

O:hráča napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP a nariadil priamy 

    voľný kop za úmyselnú hru rukou 

  



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 

 

O: náhradníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup na HP, následne 

    vylúčil z hry ČK za udretie brankára a nadviazal na hru nepriamym 

    voľným kopom na mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry 

 

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 

 

O:náhradníka napomenul ŽK, obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil nepriamy voľný kop 

z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 

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 ? 

 

O:NIE 

 

Kedy musí rozhodca použiť signál píšťalkou pri znovu nadviazaní na hru ? 

 

O:pri voľných kopoch vykonávaných s dodržaním predpísanej 

    vzdialenosti a pri pokutovom kope 

 

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 ? 

 

O: gól neuzná, na hru nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa jej dotkla osoba 

na hre nezúčastnená 

 

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 

 

O: gól uznal 

 

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: 

O: Gól uznal 

 

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 

 

O:Gol uznal a napomenul ŽK 

 

Hráč sa ocitol za bránkovou čiarou v priestore súperovej bránky, kde pôsobil rušivo. Jeho 

spoluhráč dosiahol gól. Ako postupuje rozhodca v tomto prípade ? 



 

O: gól nesmie uznať, hráča musí napomenúť ŽK a na hru nadviaže RL, kde bola v 

okamihu prerušenia hry 

 

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 ? 

 

O: Áno 

 

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 

 

O: prerušil hru, brankára vylúčil z hry ČK a vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa 

nachádzala v momente prerušenia hry 

 

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 

 

O: PVK z miesta priestupku 

 

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

 

O: Ako surová hra 

 

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 ? 

 

O:  preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániacej strany 

 

Pri procedúre 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? 

 

O: Nie 

 

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, vinníka napomenul ŽK a 

 

O: vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde sa nachádzala v momente    prerušenia hry 

 

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) ? 

 

O:   nepreruší hru, nebolo porušené pravidlo 



 

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 

 

O: prerušil hru a nariadil nepriamy voľný kop proti brániacej strane z miesta, kde sa 

brankár dotkol lopty rukou potom, čo sa vrátil späť do pokutového územia 

 

Hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil neprimeranou silou v neprerušenej hre 

cudzí predmet do súpera, ktorý bol na hracej ploche mimo pokutového územia previnivšieho 

sa hráča. Rozhodca prerušil hru a  

 

O:priamy voľný kop z miesta, kde cudzí predmet zasiahol súpera a vinníka vylúčil z hry 

ČK 

 

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 ? 

 

O: Nie 

 

Hráč vykonávajúci pokutový kop urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom, čo už 

dokončil rozbeh. Je takéto správanie nešportové ?  

 

O: Áno, vinník musí byť napomenutý ŽK 

 

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 

 

O: Striedanie nepovolil 

 

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 ? 

 

O: NIE 

 

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 

 

O: ponechal výhodu v hre a pri najbližšom prerušení udelil previnilému hráčovi   ČK 

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

vzdialenosť 9,15 m od lopty, ju zachytí, rozhodca: 

P: Musí nechať pokračovať v hre 



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 ? 

 

O: mal nariadiť z miesta priestupku nepriamy voľný kop v prospech súpera, hráčovi sa 

za túto nesprávnu procedúru vykonania pokutového kopu neudeľuje osobný trest. 

 

Kedy môže útočiaci hráč vraziť dovoleným spôsobom do súperovho brankára v jeho vlastnom 

bránkovom území ? 

 

O: Len ak bráni brankár súperovi v hre 

 

 

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE DELEGÁTOV 

 

Koľko osôb podieľajúcich sa na organizácii stretnutia, ktorí sú uvedení na zozname ako        

zberači lôpt, je povinný zabezpečiť usporiadajúci FK pri súťažiach dospelých SsFZ ? 

O:4 

Koľko  lôpt je povinný zabezpečiť domáci FK na stretnutie  dospelých v SsFZ? 

O:4 

R spravil závažnú chybu, ktorú však našťastie na pokyn AR po konzultácii s AR korektne 

opravil. Aká môže byť v tomto prípade maximálna známka udelená rozhodcovi ? 

O: max. 7,9 

Koľko stupňov obťažnosti pri hodnotení výkonu R rozoznávame: 

O: 3 

R, ktorého výkon by DPR hodnotil známkou 8,2 , sa dopustil jedného chybného závažného 

rozhodnutia. V tomto prípade max. známka môže byť: 

O: 7,8 

Pozičné postavenie pri štandardných situáciách hodnotí DZ ako základné /nie 

súvisiace/v časti: 

 

O: fyzická kondícia 

Koľko miest je povinný usporiadajúci . FK vyhradiť pre DZ ? 

O: 2 

Usporiadajúci FK zabezpečiť usporiadateľskú službu na MFS , MR dospelí : 

O: 10 



Usporiadajúci FK zabezpečiť usporiadateľskú službu na MFS , IV. liga  dospelí : 

   O: 8 

Usporiadajúci FK zabezpečiť usporiadateľskú službu na MFS , V. liga  dospelí : 

O: 6 

Kto nesie zodpovednosť za štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii? 

O: klub a tréner družstva 

Usporiadajúci FK je povinný predložiť rozhodcom tlačivo US s vyplnenými   

 údajmi a podpisom HU 

O: 20 min. pred stretnutím 

Usporiadajúci FK je povinný vymedziť miesta v areáli štadióna na odparkovanie motorových 

vozidiel rozhodcov a DZ. Prevzatie, ako aj odovzdanie vozidiel potvrdzujú na tlačive 

Usporiadateľská služba svojim podpisom:  

O: HU, DZ a R 

V prípade napadnutia DZ sú je povinnosťou do najbližšieho zasadnutia DK podrobne 

písomne sa vyjadriť:  

O: Okrem R a DZ aj obidvoch AR 

Má právo DZ na základe požiadaviek tlače, rozhlasu alebo TV vyjadriť svoje stanovisko 

s výnimkou vyjadrenia sa k prípadom možného disciplinárneho konania? 

O: má právo len po uzatvorení všetkých formalít súvisiacich s jeho funkciou 

Rozhodca mal v stretnutí správne všetky dôležité rozhodnutia. Občasné zaváhanie (zopár 

drobných chýb) nemalo vplyv na priebeh stretnutia. Pozitíva vysoko prevyšovali úroveň chýb. 

DZ hodnotil výkon rozhodcu ako: 

O: Veľmi dobrý 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


