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1. 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 
 
A: hru ihneď preruší 
B: hru ihneď skončí 
C: nie je povinný prerušiť hru a môže ponechať výhodu v hre 
 
2. Kto z delegovaných osôb je oprávnený rozhodnúť o spôsobilosti hracej 
plochy k majstrovskému stretnutiu? 
 
A: rozhodca stretnutia s hlavným usporiadateľom 
B: iba rozhodca stretnutia 
C: rozhodca stretnutia s delegátom zväzu 
 
3. Musí lopta, ktorú rozhodca uznal za spôsobilú ku hre, zostať do konca 
stretnutia, teda i v polčasovej prestávke pod dohľadom rozhodcu ? 
 
A: áno 
B: nie 
C: nie iba vtedy, ak ju požiadajú hráči domácich na rozcvičku počas prestávky 
 
4. Osoba, ktorá nebola uvedená v Zápise o stretnutí ako hráč, náhradník 
alebo člen realizačného tímu vstúpila na hraciu plochu. Rozhodca prerušil 
hru a  
 
A: ihneď ukončil stretnutie, keďže bola narušená regulárnosť stretnutia 
B: nechal túto osobu vyviesť z hracej plochy a nadviazal na hru rozhodcovskou 
loptou na mieste, kde bola v čase prerušenia hry 
C: nechal túto osobu vyviesť z areálu štadióna a následne proti družstvu domácich 
nariadil PK za nedostatočnú usporiadateľskú službu 
 
5. Hráč bol ošetrovaný za bránkovou čiarou mimo hracej plochy. Mohol 
nastúpiť do hry so súhlasom rozhodcu v neprerušenej hre z ktoréhokoľvek 
miesta spoza bránkovej alebo postrannej čiary? 
 
A: nie 
B: áno 
C: áno, ale iba sú súhlasom rozhodcu a po vykonaní kontroly  
 
6. Z čoho sa skladá povinná základná výstroj hráča ? 
 
A: z trička, trenírok, štulpní, obuvi, pri mládežnických družstvách aj  z chráničov 
holených kostí  
B: z trička, trenírok, štulpní, obuvi s vymeniteľnými kolíkmi 
C: z trička alebo košele, trenírok, štulpní, chráničov holených kostí a obuvi 
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7. Pri akých priestupkoch hráčov by rozhodca spravidla nemal poskytovať 
výhodu v hre? 
 
A: pri surovej hre a hrubom nešportovom správaní 
B: pri nariadení PVK ale najmä PK 
C: pri každom priestupku, po ktorom bude udelená ŽK alebo ČK 
 
8. 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 
 
A: túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi až v polčasovej prestávke alebo po skončení 
stretnutia 
B: oznámiť lavičke družstva, ktorého hráč mal byť vylúčený, aby ho ihneď  
vystriedali 
C: zdvihnutou zástavkou žiadať rozhodcu, aby prerušil hru a aby mu mohol  
túto skutočnosť ihneď oznámiť 
 
9. Funkcionári usporiadajúceho klubu požiadali rozhodcu pred stretnutím 
o uctenie pamiatky zosnulého funkcionára klubu. Kedy by mal rozhodca 
prerušiť hru z tohto dôvodu a ako by mal pokračovať v hre ? 
 
A:   uctenie pamiatky sa vykoná na začiatku stretnutia alebo na začiatku druhého 
polčasu, ako sa rozhodnú funkcionári 
B: uctenie pamiatky sa vykoná hneď po vyžrebovaní strán a zaujatí predpísaného 
postavenia hráčov pred otváracím výkopom. Po uctení pamiatky na signál rozhodcu 
píšťalkou začne stretnutie otváracím výkopom 
C:  uctenie pamiatky sa vykoná vždy na začiatku druhého polčasu, keď je na 
stretnutí prítomných viac divákov ako na začiatku stretnutia 

 
10. Hráč nevykonal otvárací výkop správne. Za opakovanie tohto 
priestupku pri otváracom výkope ho rozhodca napomenul ŽK. Konal 
rozhodca správne ? 
 
A: nie, rozhodca ho nemohol napomenúť, keďže stretnutie ešte nezačalo 
B: pokiaľ stretnutie nezačne, rozhodca nemôže udeliť ŽK, iba hráča vykázať z hracej 
plochy 
C: áno 

 
11. V prospech družstva A bol v blízkosti jeho pokutového územia 
nariadený priamy voľný kop. Hráč, ktorý voľný kop vykonal, zahral loptu 
dozadu svojmu brankárovi. Ten ale loptu minul (nedotkol sa jej) a lopta 
prešla do bránky. Rozhodca 
 
A: nechal priamy voľný kop opakovať 
B: gól neuznal a nariadil kop z rohu 
C: gól uznal a nariadil výkop 
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12. 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 
 
A: gól uznal a obrancu napomenul ŽK 
B: gól neuznal a nariadil NVK za hráča mimo hry 
C: gól neuznal, nariadil NVK a udelil ŽK za NS – dosiahnutie neregulárneho gólu 
odkopnutím lopty v prerušenej hre 
 
13. Hráč zahrával priamy voľný kop. Priamou strelou nastrelil brvno 
súperovej bránky, bežal za odrazenou loptou a chcel ju už v pokutovom 
území dopraviť do bránky. Tesne predtým ho zozadu nohou surovo zrazil 
obranca súpera. Rozhodca prerušil hru a 
 
A: obrancu napomenul ŽK a nariadil NVK za dvojité hranie loptou 
B: obrancu vylúčil z hry ČK a nariadil pokutový kop 
C: obrancu napomenul ŽK a nariadil pokutový kop 
 
14. Útočiaceho hráča obranca brániacej strany držal nešportovo za dres. 
Útočník zostal stále pri lopte v pokutovom území brániacej strany. Potom 
brankár brániacej strany surovo zrazil nohou útočníka na zem a lopta 
skončila za bránkovou čiarou mimo priestoru bránky. Rozhodca 
 
A: napomenul obrancu ŽK, vylúčil brankára ČK a nariadil pokutový kop za kopnutie 
B: vylúčil obrancu ČK za HNS – držanie súpera, vylúčil brankára ČK a nariadil 
pokutový kop za držanie 
C: neudelil ŽK a ani ČK a nariadil PVK za držanie (potrestal prvý priestupok) 
 
15. Brankár stál vo vlastnom pokutovom území a odtiaľ napľul 
v neprerušenej hre na hráča súpera, ktorý stál mimo pokutového územia 
na hracej ploche. Rozhodca priestupok videl, prerušil hru, brankára vylúčil 
z hry ČK a 
 
A: nariadil pokutový kop z miesta, odkiaľ brankár pľul na hráča súpera 
B: na hru nadviazal vhodením RL 
C: nariadil priamy voľný kop z miesta, kde zasiahol opľutím súpera 
 
16. Vystriedaný hráč, ktorý sa nachádzal mimo hracej plochy, hodil 
bezohľadným spôsobom v neprerušenej hre cudzí predmet do súpera 
stojaceho na hracej ploche. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru. Ako 
potom nadviazal na hru ? 
 
A: nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
a vinníka napomenul ŽK 
B: priamym voľným kopom z miesta, kde bol zasiahnutý hráč súpera stojaci na 
hracej ploche 
C: RL z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry a vinníka napomenul ŽK 
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17. 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 
 
A: nariadil PK za úmyselnú hru rukou v prospech súpera 
B: nechal pokračovať v hre, nebolo porušené pravidlo 
C: nariadil nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta priestupku 
 
18. Zahrával sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Loptu v pohybe 
smerom na bránku zadržalo cudzie teleso. Rozhodca 
 
A: stretnutie ukončil 
B: predĺžil hrací čas a pokutový kop sa opakoval 
C: predĺžil hrací čas a na riadil NVK za neoprávnený dotyk cudzieho telesa s loptou 
 
19. 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 
 
A: vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru pokutovým kopom 
B: vinníka vylúčil z hry ČK a nechal vhadzovanie lopty opakovať hráčom toho istého 
družstva 
C: vinníka vylúčil z hry a nechal vhadzovanie lopty do hry opakovať hráčom súpera 
 
20. Brankár vykonával kop od bránky. Z tohto kopu lopta zasiahla 
rozhodcu stojaceho mimo pokutového územia. Od rozhodcu sa lopta 
odrazila späť do pokutového územia k brankárovi. Tento zahral na značke 
pokutového kopu rukou a potom lopta prešla za bránkovú čiaru do bránky. 
Rozhodca 
 
A: gól uznal, nebolo porušené pravidlo 
B: gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop proti družstvu brankára 
C: gól neuznal na nariadil PK 
 
21. Hráč zahral loptu priamo z kopu z rohu do vlastnej bránky. Rozhodca 
prerušil hru 
 
A: gól uznal, nebolo porušené pravidlo 
B: gól neuznal a nariadil v prospech súpera NVK za nesprávne zahranie kopu z rohu 
C: gól neuznal a nariadil v prospech súpera kop z rohu 
 


