
Test znalostí predpisov: 
P Dopl.,PXII.,PII.,PXV.,PXIII.,PXIV.,SP,P 

III.,PI.,PV.,PXVI.,PXI.,PVII.,PIV.,PX.,PVI.,PVIII.,PIX.,PXVII. 
 

Vytvoril: Ján Dioszegi      26.1.2009 20:30:30 
 

PRE FUNKCIU: 
 
 
1. Usporiadateľskú službu tvoria : 
 

A) hlavný usporiadateľ 
B) zástupca hlavného usporiadateľa 
C) usporiadatelia a pokladníci 
D) zdravotná služba (lekár alebo zdravotník) 
E) hlásateľ 
F) obsluha umelého osvetlenia 

 
2. Ktorá časť tela sa považuje v zmysle definície hry rukou v pravidle XII. za ruku? 
 

A) Celá paža od pleca až k prstom 
B) Od lakťa až k prstom 
C) R to musí individuálne posúdiť podľa hernej situácie, ale platí zásada, že hra rukou je vždy ak hráč zahrá časťou od zápästia až 
po prsty 

 
3. Lopta spôsobilá ku hre musí spĺňať tieto základné požiadavky previdla II.: 
 

A) Obvod 65 - 71 cm, hmotnosť 400 - 450 g, vnútorný tlak 0,6 - 1,1 atm. 
B) Obvod 68 - 71 cm, hmotnosť 410 - 470 g, vnútorný tlak 0,6 - 1,1  atm. 
C) Obvod 68 - 70 cm, hmotnosť 410 - 450 g, vnútorný tlak 0,6 - 1,1 atm. 

 
4. Ako nadviazal rozhodca na hru, keď ju prerušil preto, že jeden z hráčov brániaceho družstva vo vlastnom pokutovom 
území v boji o loptu nedovolene vrazil do súpera? 
 

A) Hru nemal prerušiť, pravidlo nebolo porušené 
B) Pokutovým kopom 
C) NVK 

 
5. Nariaďuje rozhodca vykonanie nepriameho voľného kopu vždy z miesta preistupku? 
 

A) Áno, NVK musí byť zahrávaný vždy z miesta priestupku 
B) Áno, len R má právomoc danú pravidlami, aby o tom rozhodol a nepoškodil pritom ducha pravidiel 
C) Nie (v niektorých prípadoch aj z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry) 

 
6. Hráč útočiaceho družstva po nevydarenom vystavení do postavenia mimo hry brániacim družstvom (hráč nebol mimo 
hry) prenikal sám k súperovej bráne a mal zjavnú možnosť dosiahnuť gól. Brániaci hráč ho pred vlastným pokutovým 
územím dobehol a chytením za dres ho zozadu stiahol na trávnik. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Hráča napomenul (ŽK) za NS a nariadil PVK 
B) Hráča vylúčil z hry (ČK) za HNS a HNS nariadil NVK 
C) Hráča vylúčil z hry (ČK) za HNS a nariadil PVK 

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

A) Áno 
B) Nie, R mal nariadiť vhdzovanie opakovať tou istou stranou 



C) Nie, R mal nariadiť vhadzovanie opakovať súperom 
 
8. Môže rozhodca potom, čo sa hráč dopustil priestupku, upustiť od prerušenia hry a od následného nariadenia voľného 
kopu za určitých okolností? Ak áno, za akých? 
 

A) Nie, R musí stále prerušiť hru 
B) Môže, R nepreruší hru a nenariadi VK, ak tým poskytne výhodu pre družstvo, ktorého hráč sa previnil 
C) Pravidlá to vyslovene neurčujú, záleží to na citu a diplomacii R 

 
9. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase. Lopta praskne po náraze na bránkovú žrď alebo brvno: 
 

A) Po výmene lopty R nadviaže na hru RL na mieste, kde lopta praskla 
B) Po výmene lopty R nariadi PK opakovať  
C) Po výmene lopty R nariadi RL na mieste, odkiaľ bola kopnutá 

 
10. Kto je povinný zaistiť spoločný pozdrav hráčov po skončení stretnutia? 
 

A) Rozhodca stretnutia a jeho asistenti 
B) Kapitáni oboch družstiev 
C) Jedine rozhodca stretnutia 

 
11. R vykázal hráča z HP, aby si dal svoju výstroj do poriadku. Po úprave výstroja, v neprerušenej hre bez súhlasu R, 
hráč vbehol na HP, kde zahral zakázane (úmyselne) rukou. R prerušil hru a : 
 

A) hráča napomenul (ŽK) za neoprávený vstup na HP, následne napomenul a vylúčil (ŽK+ČK) za úmyseknú hru rukou a nariadil 
PVK z miesta preistupku 
B) hráča napomenul (ŽK) za neoprávnený vstup na HP a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) hráča napomenul (ŽK) za neoprávnený vstup na HP a nariadil PVK za úmyselnú hru rukou  

 
12. Po treťom kontumačnom výsledku za nedostavenie sa k majstrovskému stretnutiu v priebehu jedného súťažného 
ročníka rozhodol riadiaci orgán súťaže o vylúčení príslušného družstva zo súťaže, hoci bol v priebežnej tabuľke 
umiestnený v jej strede. Rozhodol riadiaci orgán v zmysle súťažného poriadku? 
 

A) Nie, nebolo to v súlade so Súťažným poriadkom 
B) Nie, Súťažný poriadok hovorí o štyroch kontumačných výsledkoch 
C) Áno 

 
13. Môže rozhodca začať majstrovské stretnutie bez bránkových sietí? 
 

A) Nie 
B) Áno, ale v príhovore pred stretnutím ku kapitám to zdôvodní a nepripustí žiadny ich komentár k prípadnému gólu 
C) Áno, ale musí to pred stretnutím oznámiť obom kapitánom 

 
14. Je možné vykonať konfrontáciu hráčov, keď kapitán družstva oznámil rozhodcovi po skončení stretnutia, že v 
družstve súpera nastúpil hráč na cudzí registračný preukaz? 
 

A) Áno kapitán ma to právo na základe Rozpisu súťaží VsFZ 
B) Nie 
C) Áno, ale len v prípade, že táto nebola robená najneskôr v polčasovej prestávke 

 
15. V čase, keď bol mimo hracej plochy ošetrovaný jeden z hráčov jeho družstva, vbehol bez vedomia rozhodcu 
náhradník, ktorý nebol nasadený do hry na hraciu plochu a vo vlastnom pokutovom území sotil rukami do súpera. 
Rozhodca prerušil hru: 
 

A) Náhradníka napomenul (ŽK) a nariadil PK 
B) Náhradníka napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde náhradník vstúpil na HP 
C) Náhradníka napomenul (ŽK) anariadil NVK v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry 

 
16. Z akého materiálu môžu byť zhotovené brány? 



 
A) Z dreva alebo ocele do priemeru hrúbky 0,6 mm 
B) Z dreva, kovu, alebo iného schváleného materiálu 
C) Z dreva, alebo hliníka 

 
17. Pri vhadzovaní lopty sa hráč rozbehol z atletickej dráhy a vhodil loptu do hry síce zo správneho miesta, ale zo 
vzdialenosti 3 metre od postrannej čiary. Rozhodca: 
 

A) Nechal vhadzovanie opakovať, vhadzovalo to isté družstvo 
B) Nechal pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 
C) Nechal vhadzovanie opakovať, vhadzoval súper 

 
18. Hmotnosť lopty sa v priebehu stretnutia na blatistom teréne nepatrne zvýšila. Musí rozhodca z tohoto dôvodu loptu 
vymeniť? 
 

A) Áno, ak na tom budú trvať obaja kapitáni 
B) Áno, ak na tom bude trvať  jeden z kapitánov  
C) Nie, iba ak by rozhodca usúdil, že sa stala nebezpečnou pre hráčov 

 
19. Ako rozhodca zaistí, aby nezabudol na dôležité okamihy (situácie), ktoré sa stali v priebehu stretnutia (napríklad 
góly, ŽK, ČK a podobne)? 
 

A) R je povinný robiť si poznámky o priebehu stretnutia 
B) R je poviiný si trénovať pamäť 
C) R sa spolu s AR dohodne na spolupráci pred stretntím, robiť si poznámky mu pravidlá futbalu len odporúčajú 

 
20. Sú v prípade potreby povinní aj hráči hosťujúceho družstva poskytnúť rozhodcom ochranu? 
 

A) Nie ochranu pskytujú len hráči domácich 
B) Nie ochranu  zabezpečujje len usporiadateľská služba 
C) Áno 

 
21. 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? 
 

A) Nariadi RL na mieste, kde sa lopta odrazila od R 
B) Vhadzovanie opakuje tá istá strana 
C) Vhadzuje súper 

 
22. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase.Hráč brániaceho družstva poruší ustanovenie pravidla tým, že predčasne 
vkročí buď do pokutového územia a brankár sa zároveň  pohol z miesta smerom ku značke PK prv, než je lopta v hre. Ak 
lopta prejde z PK priamo za bránkovú čiaru do brány: 
 

A) Gól platí R napomenul hráča (ŽK), nie brankára a hru skončil 
B) Gól platí a R hru skončí 
C) Gól neplatí a PK nechá opakovať, predĺží hrací čas 

 
23. Môže iný rozhodca rozhodovať majstrovské stretnutie, ktoré delegovaný rozhodca odmietol rozhodovať pre 
nespôsobilosť hracej plochy? 
 

A) Áno, pokiaľ to je R z vyšších súťaží 
B) Nie 
C) Áno, ale len v súťažiach riadených ObFZ 

 
24. Patrí medzi povinnosti hráča dbať o svoj zdravotný stav a nenastupovať k stretnutiu v čase lekárom uznanej 
pracovnej neschopnosti? 
 

A) Nie, nie je to jeho povinnosťou 
B) Áno 



C) Nie, hráč nie je povinný oznámiť klubu svoju pracovnú neschopnosť 
 
25. Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry vbehol na HP v čase keď bola lopta v hre. Skôr ako stačil R prerušiť hru 
kopol náhradník vo vlastnom  PÚ súpera. R preušil hru : 
 

A) Náhradníka vylúči z hry (ČK) a nariadi NVK z miesta preistupku 
B) Náhradníka napomenul (ŽK) za neoprávený vstup na HP a následne vylúčil z hry (ČK) za kopnutie súpera a nariadil NVK z 
miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) Náhradníka vylúči z hry (ČK) a nariadi RL na mieste, kde bola v čase prerušenia hry 

 
26. Môže vylúčený hráč zostať na lavičke náhradníkov v ďalšom priebehu stretnutia? 
 

A) Áno, ale musí mať oblečenú rozlišovaciu súpravu a musí byť ľahko identifikovateľný 
B) Nie 
C) Áno, ale nesmie mať oblečený dres 

 
27. Je prípad obvodu lopty, ktorý vyhovuje pre stretnutia žiakov, dorastencov aj dospelých? 
 

A) 71 cm 
B) 68 cm 
C) 65 cm 

 
28. Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry vstúpil na HP ako 12. hráč. Skôr ako R stihol prerušiť hru, udrel tohto 
náhradníka obránca súpera vo svojom PÚ. R prerušil hru a : 
 

A) náhradníka napomenul (ŽK), obráncu vylúčil (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) náhradníka napomenul (ŽK), obráncu vylúčil (ČK) a naridil PK 
C) náhradníka napomenul (ŽK), obráncu vylúčil (ČK) a nariadil NVK z miesta udretia 

 
29. Môže delegovaný delegát zväzu vhodným spôsobom v polčasovej prestávke poučiť trénerov a vedúcich družstiev o 
slušnej hre a športovom správaní? 
 

A) Áno 
B) Nie, nesmie v polčasove prestávke zasahovať do kompetencii klubov 
C) Nie, takéto zasahovanie je neprípustné v zmysle povinností DZ 

 
30. 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? 
 

A) Nemôže vyvodiť žiadne dôsledky voči tomuto hráčovi, AR bol povinný ohlásiť mu túto skutočnosť (priestupok) ihneď ako sa ho 
hráč dopustil 
B) ČK hráčovi v polčasovej prestávke, R to oznámi kapitánovi a družstvo pokračuje v II. polčase o 1 hráča menej 
C) R oznámi priestupok hráča kapitánovi, nepripustí ho do II. polčasu, druýstvo hrá o 1 hráča menej a podrobne to popíše v zápise  

 
31. Obranca vykonal kop od brány 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 brány vykoná znovu. 
Rozhodca prerušil hru: 
 

A) Nariadil NVK 
B) Nariadil PK 
C) Nariadil kop od brány opakovať 

 
32. Hráč brániaceho družstva opustil hraciu plochu, aby vystavil súpera do postavenia mimo hry. Rozhodca to 
spozoroval. 
 

A) Nechal pokračovať v hre a pri najbližšom prerušení hry vinníka napomenul (ŽK) 
B) Prerušil hru, vynníka napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) Ihneď prerušil hru, vynníka napomenul (ŽK) a nariadil RL v mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 



33. V majstrovskom stretnutí nemal usporiadajúci oddiel k dispozícii rohové zástavky. Rozhodca po zdôvodnení 
hlavného usporiadateľa, že tieto niekto odcudzil, stretnutie zahájil a rozhodoval ho. Konal správne? 
 

A) Áno, pretože využil všetky možnosti k tomu, aby sa stretnutie odohralo  
B) Nie 

 
34. Družstvo malo zastavenú činnosť nepodmienečne na 3 majstrovské stretnutia. Malo počas takto zastavenej činnosti 
zohrať riadne vylosované majstrovské stretnutia? Aké malo byť opatrenie riadiaceho orgánu (Športovo-technickej 
komisie) po skončení súťažného ročníka? 
 

A) Družstvo musí zohrať takto vylosované majstrovké stretnutia, ale po skončení súťažného ročníka mu riadiaci orgán odpočíta 9 
bodov (3 body za každé takto odohraté stretnutie) 
B) Družstvo nesmie zohrať takto vylosované stretnutia a ŠTK mu automaticky odpočíta 9 bodov 
C) Družstvo nesmie zohrať tieto stretnutia a po skončení súťažného ročníka mu odpočíta po 3 body za každé stretnutie 

 
35. Môže rozhodca skrátiť hrací čas súťažného stretnutia dorastencov (predzápasu), aby sa hlavné stretnutie mohlo 
začať v úradnom hracom čase? 
 

A) Môže, ale iba v prípade predzápasu 
B) Môže, pretože hlavné stretnutie nesmie byť narušené, UHČ musí byť dodržaný 
C) Nemôže, majstrovské stretnutie R nesmie skrátiť 

 
36. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Brankár vyrazí loptu za bránkovú čiaru mimo brány: 
 

A) Hra sa skončí v okamihu, keď lopta prejde za bránkovú čiaru 
B) R nechá v hre pokračovať, veď ide o predĺžený hrací čas 
C) R hru ukončí v momente, keď hráč zahrá správne kop z rohu 

 
37. Môžu hráči klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, nastúpiť kedykoľvek za všetky družstvá 
klubu v príslušnej kategórii? 
 

A) Áno 
B) Nie, pretože musia byť dodržané ustanovenia PF 
C) Nie, nastúpiť môžu len tí, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí 

 
38. Po uplynutí čakacej doby boli v priestore ihriska prítomné obidve družstvá s riadne ustrojenými hráčmi, ktorí mali 
nastúpiť k stretnutiu podľa zápisu. Sú družstva povinné stretnutie odohrať ako súťažné i keď sa nedostavil ani jeden 
delegovaný rozhodca? 
 

A) Áno 
B) Nie, môžu odohrať len nemajstrovské stretnutie  
C) Nie, môžu odohrať len priateľské stretnutie 

 
39. Aký je postup rozhodcu, ak odmietne niektorý z kapitánov podpísať zápis o stretnutí po skončení stretnutia? 
 

A) R odoberie RP hráčom, ktorých kapitán odmietol podpísať zápis, popíše podrobnosti 
B) R spolu s DZ príjme adekvátne opatrenia na zabezpečenie podpísania zápisu, popíše podrobne v zápise 
C) R to poznamená do zápisu s udaním všetkých podrobností (dôvodov) 

 
40. Musí rozhodca dať pokyn na vhadzovanie lopty píšťalkou? 
 

A) Nie 
B) Áno, aby tým urýchlil vhadzovanie 
C) Áno, aby hráči oboch družstiev boli pripravení na hru  

 
41. Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať v kategórii dospelých dorastenec, ktorý v 
priebehu kalendárneho roka (1.1. - 31.12.) dovŕšil: 
 

A) 15. rok veku 



B) 17. rok veku 
C) 16. rok veku 

 
42. 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? 
 

A) Prerušil hru, oboch hráčov napomenul ŽK a nariadil PK  
B) Nechal pokračovať v re a oboch hráčov napomenul (ŽK) pri najbližšom prerušení hry 
C) Nechal pokračovať v hre, pravidlá neboli porušené 

 
43. Možno považovať za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe takú hru, ak sa brankár vrhne vo vlastnom pokutovom 
území po lopte pod nohy útočiaceho súperovho hráča? 
 

A) Áno, je to však vžitý spôsob hry brankára a preto sa netrestá 
B) Áno, R preruší hru a nariadi NVK z miesta priestupku 
C) Nie, pravidlá nie sú porušené  

 
44. Môže sa hráč, ktorý bol v priebehu stretnutia kapitánom družstva (s vedomím rozhodcu) odvolaný z hry, znova v tom 
stretnutí vrátiť do hry? 
 

A) Áno, vzhľadom na to, že ide o kapitána 
B) Nie 
C) Áno, za splnenia podmienky počtu striedajúcich hráčov 

 
45. Riadiaci orgán rozhodol, že námietky klubov proti delegovaniu rozhodcov sú neprípustné. Bolo jeho rozhodnutie v 
súlade so súťažným poriadkom? 
 

A) Nie, námietky klaubov musia byť akceptované na základe Rozpisu súťaží 
B) Nie, námietky klubov musia byť akceptované, upravuje to rozhodnutie riadiaceho orgánu  
C) Áno 

 
46. K prerušeniam, ktoré sa do hracieho času nezapočitávajú a ich čas sa musí nahradiť nadstavením, patria napríklad : 
 

A) vyprázdnenie HP, keď na ňu vnikli diváci 
B) vyprázdnenie priestorov pri bránkových alebo postranných čiar, keď do nich vnikli osoby, ktoré sa tam nie sú oprávnené zdržiavať 
C) dočasné prerušenie hry následkom nepriaznivých poveternostných podmienok 
D) oprava poškodenej brány alebo výmena poškodených rohových zástaviek 
E) oprava vyznačenia HP, ktoré sa vykonalo v priehehu 1. a 2. polčasu 
F) pomalý odchod vylúčeného hráča z HP 
G) ošetrenie zraneného hráča na HP alebo jeho odnesenie z HP 
H) výmena dresu hráča, ktorý nastupuje z poľa do brány 
I) striedanie s úmyslom zdržiavať hru 
J) úmyselné odkopávanie lopty z HP 

 
47. Hráč hosťujúceho družstva sa ocitol za postrannou čiarou, mimo hracej plochy. Zostal tu zranený ležať, pričom lopta 
bola v hre. Tento hráč po kontraverzii s domácim zdravotníkom tohto udrel rukou. Rozhodca to spozoroval a prerušil 
hru. 
 

A) Vinníka vylúčil (ČK) a na hru nadviazal RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry 
B) Vinníka vylúčil (ČK) a na hru nadviazal NVK z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry 
C) Vinníka vylúčil (ČK) a na hru nadviazal PVK z postrannej čiary na mieste, ktoré je najbližšie k miestu priestupku  

 
48. 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, môže ju dať do úschovy HÚ 
C) Nie, je to na osobnom posúdení R 

 



49. Striedaný hráč opustil hraciu plochu s vedomím rozhodcu v čase, kedy bola lopta mimo hry. Striedajúci hráč mal 
všetky náležitosti v poriadku. Malo sa pokračovať v hre kopom z rohu, ktorý išiel zahrávať práve striedajúci hrá. Čo 
musel striedajúci hráč splniť, aby mohol kop z rohu zahrať? 
 

A) Musel najskôr zahrať s loptou spoluhráč 
B) Musel najskôr vstúpiť na HP 
C) Musela byť najkôr zahájená hra 

 
50. Obranca vykonával kop od brány. Lopta zasiahla ruku jeho spoluhráča, ktorý stál na hranici vlastného pokutového 
územia, ale zasiahnutá ruka bola jasne vo vnútri pokutového územia. Rozhodca: 
 

A) Nariadil PK 
B) Nechal kop od brány opakovať 
C) Naridil NVK z miesta, kde lopta zasiahla ruku spoluhráča 

 
51. Považujú sa gumotextilné kopačky alebo kopačky z umelej hmoty za rovnocenné kopačkám koženým? 
 

A) Nie nepovažujú, presne to vymedzuje Pravidlo IV. 
B) Nie nepovažujú, presne to vymedzuje Rozpis súťaží 
C) Áno považujú 

 
52. Aké značky rozoznávame na hracej ploche? 
 

A) Stredová značka, dve pokutové značky a štyri rohové značky 
B) Nerozoznávame značky, sú to len označovania príslušných území 
C) Stredovú značku a dve pokutové značky 

 
53. Funkcionári usporiadajúceho klubu požiadali rozhodcu pred stretnutím o uctenie pamiatky zomrelého športovca. 
Kedy by mal rozhodca prerušiť hru z tohto dôvodu a ako by mal pokračovať v hre? 
 

A) Uctenie pamiatky R vykoná ihneď po vyžrebovaní strán a zaujatí predpísaného postavenia hráčov na začiatku stretnutia. Po 
uctení pamiatky sa hra začína na signál rozhodcu píšťalkou otváracím výkopom 
B) Uctenie pamiatky R vykoná ihneď po žrebovaní strán a zaujatí predpísaného postavenia hráčov na yačiatku stretnutia. Po uctení 
pamiatky na hru nadviaže RL v mieste, kde bola v čase prerušenia hry 
C) Uctenie sa vykoná po správne zahranom otváracom výkope, na signál R píšťalkou. Následne R nadviaže na hru RL na mieste 
kde sa tá nachádzala v čase prerušenia hry  

 
54. Útočník družstva B bol ošetrovaný mimo hracej plochy vedľa brány 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. 
 

A) Brankára vylúčil (ČK) a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) Brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil kop z rohu 
C) Brankára vylúčil (ČK) a nariadil PK 

 
55. Môže sa rozhodca spýtať asistenta rozhodcu na okolnosti pred dosiahnutím gólu (ohľadne regulárnosti gólu)? 
 

A) Áno, kvalifikovaného aj oddielového AR, keď je presvedčený, že zo svojho postavenia mohol situáciu lepšie posúdiť  
B) Áno, ale iba kvalifikovaného AR a ak je presvedčený, že AR bol vo výhodnejšom pozičnom postavení a mohol situáciu lepšie 
posúdiť 
C) Áno, ale s podmienkou, že ide o delegovaného kvalifikovaného, alebo oddielového AR, ktorý situáciu mohol lepšie posúdiť  

 
56. Hráč nebol spokojný so signalizáciou asistenta rozhodcu. V rozčúlení preto opľul asistenta rozhodcu v čase, kedy 
bola lopta v hre. Vinník bol v momente priestupku asi 1 meter v hracej ploche. 
 

A) R prerušil hru, hráča vylúčil z hry (ČK) a stretnutie ukončil pre inzultáciu AR (opľutie) 
B) R prerušil hru, hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK z miesta priestupku (opľutie) 
C) R prerušil hru, hráča vylúčil (ČK) a nariadil NVK z miesta priestupku 

 



57. Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary v rozpore s pravidlami. Lopty sa však zmocnil súper vo výhodnom 
postavení. Mohol rozhodca v tomto prípade poskytnúť výhodu v hre? 
 

A) Áno, R mal uplatniť výhodu v hre  
B) Nie 
C) Áno, ale R musí brať do úvahy to, aby nepoškodil ducha pravidiel 

 
58. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase. Lopta praskne po správnom vykonaní pokutového kopu prv, než narazí 
na bránkovú žrď alebo brvno, prípadne prv, než ňou zahrá iný hráč: 
 

A) Po výmene lopty R nariadi PK opakovať  
B) Po výmene lopty R nariadi RL na mieste, odkiaľ bola kopnutá 
C) Po výmene lopty R nadviaže na hru RL na mieste, kde lopta praska 

 
59. Nepriamy voľný kop, ktorý rozhodca nariadil v blízkosti pokutového územia súpera, zahral hráč tak, že loptu špičkou 
kopačky nadhodil (lopta opísala vo vzduchu dráhu 1 m) a jeho spoluhráč potom prudkou strelou dosiahol gól. 
Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a NVK nechal opakovať 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil kop od brány 

 
60. Aký význam má pokutová značka (prečo je vyznačená na hracej ploche)? 
 

A) Slúži na nariedenie PK ako trest za priestupky v PÚ 
B) Slúži na nadviazanie na hru v prípade priestupkov podľa pravidlá XII. B 
C) Vykonáva sa  pokutový kop a kopy na bránu zo značky pokutového kopu (ako pomocné kritérium pre určenie víťaza stretnutia) 

 
61. Lopta sa po správne vykonanom priamom voľnom kope odrazila od brvna priamo k hráčovi, ktorý vykonával voľný 
kop a ten dosiahol gól. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil v prospech súpera NVK z miesta, kde hráč zahral loptu druhý raz (po odrazení sa od brvna) 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil PVK z miesta, kde hráč zahral loptou druhý raz (po odrazení od brvna) 

 
62. Hráč bol disciplinárnou komisiou potrestaný za vylúčenie z hry nepodmienečným trestom zastavenia činnosti na 2 
mesiace. Do 14 dní po zverejnení rozhodnutia sa hráč odvolal k odvolaciemu orgánu a žiadal revíziu trestu. Odvolávací 
orgán jeho odvolanie vôbec neprejednával a zamietol ho. Konal odvolací orgán v zmysle súťažného a disciplinárneho 
poriadku? 
 

A) Nie, mal odvolanie hráča prejednať 
B) Áno, hráč nedodržal termín odvolania 
C) Áno (odvolanie podáva výhradne výbor futbalového klubu) 

 
63. Hráč pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary vhodil loptu do hry jednou rukou. Nesprávnosť vlastného vhodenia 
signalizoval rozhodcovi i asistent rozhodcu. Rozhodca porušenia pravidla videl. Konal asistent rozhodcu správne? 
 

A) Nie 
B) Áno, každé porušenie pravidiel musí signalizovať AR 
C) Áno, aby utvrdil R, že rozhodol správne 

 
64. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu ale 
prv, než je lopta v hre, brankár loptu vyrazí na roh: 
 

A) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi NVK z miesta, kde sa hráč vykonávajúci PK správal nešportovo  
B) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi kop z rohu 
C) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi PK opakovať 

 
65. R pred začiatkom hry vykázal hráča z HP. Náhradník, ktorý mal doplniť svoje družstvo nebol ustrojený R: 



 
A) Bol povinný počkať s otváracím výkopom dovtedy, kým družstvo nebolo doplnené 
B) dal pokyn k zahájeniu hry, nakoľko z tohto dôvodu sa otvárací výkop nesmie zdržať 
C) nahradníka napomenul s otváracím výkopom počkal, kým družstvo nebolo doplnené 

 
66. Môže hráč nastúpiť k stretnutiu s tvrdým sádrovým obväzom? 
 

A) Môže, ale musí byť obalený obväzom 
B) Môže, ale šírka sádry nesmie byť dlhšia ako 10 cm a musí v zápise podpísať prehlásenie 
C) Nie 

 
67. Zahráva sa pokutový kop v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop sa správa nešportovo po 
vykonaní pokutového kopu v čase, keď je lopta v hre, lopta prešla za bránkovú čiaru mimo priestor brány: 
 

A) R hru skončí v okamihu, keď sa vinník dopustil priestupku a napomenie previnivšieho sa hráča (ŽK) 
B) R hráča napomenie (ŽK), predĺží hrací čas a PK nechá opakovať 
C) R predĺži hrací čas a PK nechá opakovať 

 
68. Je rozhodca povinný dať k vykonaniu rozhodcovskej lopty signál píšťalkou? 
 

A) Nie 
B) Samozrejme vždy 
C) Len v sporných prípadoch 

 
69. Útočník hosťujúceho družstva sa vplyvom hry a terénu dostal do priestoru brány za bránkovú čiaru domáceho 
družstva, kde neovplyvňoval rušivo hru. Brankár domáceho družstva chytil loptu, ktorá bola v hre a prudko, úmyselne ju 
hodil do tváre ležiaceho útočníka hostí, ktorý ležal za bránkovou čiarou v bráne domácich (lopta prešla celým svojim 
objemom za bránkovú čiaru). 
 

A) R gól uznal a brankára vylúčil z hry (ČK) 
B) R gól neuznal, brankára vzlúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
C) R gól neuznal, brankára vylúčil z hry a nariadil RL z miesta, kde stál brankár 

 
70. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop a hráč brániaceho 
družstva predčasne vkročia do pokutového územia a brankár vyrazil loptu na roh: 
 

A) PK sa opakuje 
B) Previnivšich hráčov R napomenie a PK nechá opakovať 
C) Previnivšich hráčov R napomenie a nariadi kop z rohu 

 
71. Ako postupuje rozhodca, ak brankár po chytení lopty, ležiac na zemi, má loptu v rukách a súperov hráč sa mu snaží 
loptu vykopnúť z rúk? 
 

A) Nechá v hre pokračovať, pravidlo nebolo porušené 
B) Preruší hru a nariadi NVK (za nebezpečnú hru voči brankárovi) 
C) Preruší hru a nariadi PVK (za nebezpečnú hru voči brankárovi) 

 
72. Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dosiahnutí stanoveného veku prechádzajú do najbližšej vekovej 
kategórii k 1.januáru, a to : 
 

A) z kategórie žiakov do kategórie dorast po dosiahnutí            14 rokov 
B) z kategórie dorast do kategórie dospelých po dosiahnutí      18 rokov 

 
73. Rozhodca v prerušenej hre skontroloval na požiadanie kapitána hostí výstroj domáceho obrancu. Ako potom 
nadviazal na hru? 
 

A) Spôsobom vyplývajúcim z dôvodu, pre ktorý bola hra prerušená 
B) Nariadi NVK proti previnivšiemu sa hráčovi 
C) Nariadi RL proti previnivšiemu sa hráčovi 



 
74. R nechal v predĺženom hracom čase II. polčasu opakovať vykonanie PK. Musel ho vykonať tenistý hráč? 
 

A) Nie nemusel 
B) Áno musel, mohol ho nahradiť iný hráč len v prípade, že bol zranený 
C) Áno musel, iný hráč ho  mohol nahradiť len v prípade, že bol vystriedaný 

 
75. Hráč družstva A, ktorý bol v postavení mimo hry, hrubo urazil hráča družstva B. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Hráča družstva A vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK proti družstvu A z miesta priestupku (HNS) 
B) Hráča dužstva A vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK za hráča v postavení mimo hry 
C) Hráča družstva A vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK proti družstvu A z miesta priestupku (HNS) 

 
76. Aké najmenej vysoké (koľko cm) by malo byť zreteľné označenie hráčov čislicami na zadnej strane dresu (trička)? 
 

A) Minimálne 30 cm 
B) Minimálne 25 cm 
C) Minimálne 20 cm 

 
77. Je možné kvalifikovať ako zakázaný spôsob hry, ak hráč v čase, keď je lopta v hre, na hracej ploche úmyselne kopne 
spoluhráča? 
 

A) Nie 
B) Áno, na základe Pravidla XII. A 
C) Áno, na základe Pravidla XII. B  

 
78. Hráč mal lekársku prehliadku vykonanú dňa 15.2.2007. Tento hráč nastúpil v majstrovskom stretnutí konanom dňa 
15.2.2008. Oprávnene? 
 

A) Nie, lekárska prehliadka bola neplatná 
B) Nie, lekárska prehliadka nebola v súlade so Súťažným poriadkom 
C) Áno 

 
79. Hráč oznámil rozhodcovi, že je zranený a chce opustiť hraciu plochu. Než ju ale opustil, zmocnil sa lopty a dosiahol 
gól. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal, pravidlá neboli porušené 
B) Gól uznal a následne hráča napomenul ŽK  
C) Gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a v prospech súpera nariadil NVK z miesta, kde sa priestupok stal 

 
80. Čo nesmie mať hráč na sebe v zmysle pravidla IV? 
 

A) Nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť jeho alebo iného hráča 
B) Môže mať čo uzná za vhodné, vyčnievajúce predmety musia byť prelepené páskou 
C) Nie je to taxatívne uvedené, musí s tým súhlasiť hosťujúci kapitán 

 
81. Ktoré družstvo v stretnutí vyhráva? 
 

A) Družstvo, ktoré obdrží viac gólov 
B) Družstvo, ktoré dosiahlo viac gólov 
C) Družstvo, ktoré nastrieľa menej gólov 

 
82. Bol nariadený priamy voľný kop v prospech brániaceho družstva v jeho pokutovom území. Obranca zahral loptu 
späť svojmu brankárovi, ktorý loptu tečoval, no napriek tomu sa lopta dostala do brány. 
 

A) R gól uznal 
B) R gól neuznal a PVK nechal opakovať 
C) R gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a PVK nechal opakovať 

 



83. Asistent rozhodcu spozoroval, že rozhodca nebral jeho signalizáciu na vedomie (rozhodol inak). Kedy mal asistent 
rozhodcu prestať signalizovať? 
 

A) Ihneď ako to spozoroval 
B) Až keď mu dá pokyn R 
C) Trvá na svojom rozhodnutí, pokiaľ si to s R nevysvetlia 

 
84. Brankár zahral kop od brány. Lopta opustila pokutové územie do hracej plochy, ale vplyvom silného protivetra sa 
vrátila späť do pokutového územia, kde ju obranca č. 2 chytil do rúk v domnienke, že sa bude kop od brány opakovať. 
Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil PK proti brániacej strane 
B) Prerušil hru a nariadil NVK z miesta priestupku 
C) Prerušil hru a nariadil PK proti brániacej strane 

 
85. 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? 
 

A) Pravidlo porušené nebolo, v hre sa pokračuje 
B) Hráča vyzve, aby sa presunul do predpísanej vzdialenosti a dá pokyn na rozohratie lopty 
C) Hráča za NS napomenie (ŽK) a v hre sa pokračuje vykonaním nariadeného VK 

 
86. Môže rozhodca napomenúť hráča pomocu ŽK v neprerušenej hre? 
 

A) Áno a to v prípadoch poskytnutia výhody v hre 
B) Áno v prípadoch NS podľa pravidla XII. B 
C) Nie 

 
87. Ako sa má pohybovať asistent rozhodcu v priebehu stretnutia? 
 

A) Má sa pohybovať mimo HP pozdĺž postrannej čiary na určenej polovici HP (od rohovej zástavky po stredovú čiaru) tak, aby 
hráčom neprekážal v hre a aby sa ho lopta nemohla dotknúť, pokiaľ úplne neopustí HP. Pohybuje sa na úrovni predposledného 
brániaceho hráča 
B) Pohybuje sa po postrannej čiare, ale tak aby neprekážal v hre a na úrovni posledného brániacého hráča 
C) Pohybuje sa na úrovni posledného brániacého hráča, mimo HP pozdlž postrannej čiary na určenej polovici HP, tak aby hráčom 
neprekážal v hre 

 
88. Kto je oprávnený rozhodnúť o spôsobilosti hracej plochy k majstrovskému stretnutiu? 
 

A) Rozhodca stretnutia 
B) Hlavný usporidateľ prekonzujtuje túto skutočnosť s DZ a o výsledku informujú R stretnutia 
C) Delegát strenutia 

 
89. Hráč sa dopustí zakázanej hry voči súperovi, pričom sa nepokúša získať loptu a priestupok vykoná agresívne. Podľa 
R hráč : 
 

A) správa sa hrubo nešportovo 
B) hrá surovo 
C) správa sa nešportovo 

 
90. Vymenuj náležitosti platného registračného preukazu v súťažiach, ktoré riadi VsFZ! 
 

A) Fotografia, meno a priezvisko, rodné číslo, názov klubu, doba platnosti, pečiatka vystavovateľa (pri nezalievaných registračných 
preukazoch) 
B) Meno a priezvisko, dátum narodenia, fotografia, doba platnosti, pečiatka vystavovateľa (pri nezalievaných RP), názov klubu 
C) Fotografia, priezvisko a meno, rodné číslo, doba platnosti, názov klubu, zamestnávateľ, pečiatka vystavovateľa (pri nezalivaných 
RP) 

 
91. Ktoré zástavky sú umiestnené na hracej ploche a ktoré sa môžu umiestniť v blízkosti hracej plochy? 



 
A) Na hracej ploche nie je umiestnená ani jedna zástavka, všetky musia byť osadené mimo hracej plochy 
B) Všetky zástavky, t.j. rohové aj stredové musia byť umiestnené na hracej ploche 
C) Na hracej ploche štyri rohové zástavky, v blízkosti hracej plochy 2 stredové zástavky (najmenej 1 m od stredovej čiary mimo 
hracej plochy) 

 
92. Hráč stál 1m za postrannou čiarou mimo HP. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ňou úmyselne prudko udrel 
súpera. ktorý stál na HP. R prerušil hru, hráča vylúčil (ČK) a nariadil : 
 

A) PVK z miesta, kde lopta zasiahla súpera 
B) RL z miesta, kde lopta prešla spoza postrannej čiary smerom do HP 
C) PVK z miesta, kde lopta prešla spoza postrannej čiary smerom do HP 

 
93. Môže byť v postavení mimo hry hráč útočiaceho družstva, ak sa zmocní lopty priamo z kopu z rohu? 
 

A) Nie 
B) Áno, ale len v prípade, že hráč v momente zahrávania kopu je bližšie k bránnke ako lopta 
C) Áno, ale kop z rohu musí byť zahratý do bránkového územia 

 
94. Lopta praskla po vykonaní priameho voľného kopu bez toho, aby sa dotkla brvna, bránkovej žrde, alebo sa jej dotkol 
niektorý z hráčov. Po výmene lopty nadviazal rozhodca na hru rozhodcovskou loptou. Konal správne? 
 

A) Nie, mal nariadiť NVK na mieste, kde lopta praskla  
B) Áno 
C) Nie, mal nedchať PVK opakovať 

 
95. Kedy je lopta v bezprostrednej blízkosti hráča (v zmysle pravidiel futbalu)? 
 

A) Pod bezprostrednou blízkosťou sa rozumie vzdialenosť, ktorá nepresahuje jeden meter 
B) Pod bezprostrednou blízkosťou sa rozumie vzdialenosť, ktorá nepresahuje dva metre 
C) Pod bezprostrednou blízkosťou sa rozumie vzdialenosť, ktorá nepresahuje tri metre 

 
96. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop je bližšie k 
súperovej bránkovej čiare ako značka PK. Ak lopta prejde z pokutového kopu priamo za bránkovú čiaru do brány: 
 

A) R gól neuzná, predĺži hrací čas a PK sa opakuje 
B) R gól uzná a hru ukončí 
C) R hráča napomenie (ŽK), gól neuzná, predĺží hrací čas a PK sa opakuje 

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

A) Áno, záverečný pozdrav sa vykonáva vždy 
B) Áno, záverečný pozdrav hráčov sa nevykonáva len v prípade inzultácie 
C) Nie 

 
98. Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, neoprávnene vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre. Rozhodca z 
tohoto dôvodu hru prerušil, náhradníka napomenul (ŽK) a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola 
lopta v momente prerušenia hry. Postupoval rozhodca správne? 
 

A) Nie, mal nariad NVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP 
B) Áno 
C) Nie, mal nariadiť NVK z miesta priestupku 

 
99. Rozhodca dovolil hráčovi nastúpiť do hry v gumotextilných kopačkách i keď ostatní hráči hrali v kožených. 
Rozhodol správne? 
 

A) Áno 
B) Nie, gumotextilné kopačky nie sú rovnocenné s koženými kopačkami 



C) Nie, Pravidlo IV. to nedovoľuje 
 
100. Hráči prestali hrať v domnienke, že boli porušené pravidlá, avšak rozhodca hru neprerušil. Je lopta v hre alebo 
mimo hry? 
 

A) Lopta je mimo hry aj keď R hru neprerušil 
B) Lopta zostáva v hre, pokiaľ rozhodca hru nepreruší 
C) Lopta je mimo hry vzhľadom na jeje charakter 

 
101. Obranca zabránil istému gólu tým, že na bránkovej čiare v priestore vlastnej brány zadržal úmyselne loptu rukou. 
Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil PK 
B) Prerušil hru a nariadil PK, hernú situáciu vyhodnotil ako NS 
C) Prerušil hru, hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 

 
102. 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 brány. Rozhodol rozhodca správne, keď gól uznal? 
 

A) Áno 
B) Nie, mal nariadiť kop od brány 
C) Nie, mal nechať NVK opakovať 

 
103. Hráč, ktorý mal doplniť svoje družstvo, vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v momente, keď bola lopta v 
hre a zapojil sa do útočnej akcie svojho družstva. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Vinníka napomenul (ŽK) a nariadil RL  z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Vinníka napomenul (ŽK) a nariadil RL z miesta, kde hráč vstúpil na HP 
C) Vinníka napomenul (ŽK) a nariadil NVK v prospech súpera z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry 

 
104. V čase, keď bol mimo HP ošetrovaný jeden z hráčov jeho mužstva, vbehol náhradník, ktorý nebol nasadený do hry 
na HP a vo vlastnom PÚ sotil do súpera, R : 
 

A) prerušil hru, náhradníka napomenul ŽK  a vhodil RL na mieste priestupku 
B) prerušil hru, udelil náhradníkovi ŽK za neoprávený vstup na HP, následne ŽK + ČK za sotenie a nariadil NVK z miesta priestupku 
C) prerušil hru, náhradníka napomenul ŽK a nariadil NVK z miesta priestupku 

 
105. Komu môže delegovaný asistent rozhodcu poskytovať informácie o skutočnostiach, ktoré sa stali v priebehu 
stretnutia alebo k nim podávať vysvetlenia? 
 

A) Iba R stretnutia, delegovanému DZ a na vyzvanie i kompetentnému orgánu riadiaceho zväzu 
B) Keď už je prezlečený z rozhodcovského úboru môže poskytovať informácie svojvoľne, ale nesie za ne plnú zodpovednosť 
C) Nie je to taxatívne určené, nesie za svoje vyjadrenia plnú zodpovednosť 

 
106. Brankár a hráč z poľa si bez súhlasu rozhodcu vymenili miesta a dresy v čase, keď bola lopta v hre. Potom nový 
brankár chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území. Rozhodca z tohoto dôvodu prerušil hru. 
 

A) Oboch hráčov napomenul (ŽK) a na hru nadviazal PVK z miesta priestupku 
B) Oboch hráčov napomenul (ŽK), obliekli si pôvodné dresy a v hre sa pokračovalo NVK z miesta priestupku 
C) Oboch hráčov napomenul (ŽK) a na hru nadviazal RL v mieste, kde sa táto nachádzala v čase prerušenia hry 

 
107. Hráč dosiahol gól. Rozhodca však tesne predtým zistil, že tento hráč mal na nohách len jednu kopačku a to už v 
momente, keď strieľal na bránu 
 

A) R gól uznal pravidlo nebolo porušené 
B) R gól uznal a hráča napomenul (ŽK) za NS 
C) R gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde zahral loptou bez kopačky  

 
108. Brankár stál vo vlastnom pokutovom území a odtiaľ napľul v neprerušenej hre na hráča súpera, ktorý stál mimo 



pokutového územia. Rozhodca priestupok videl. 
 

A) Prerušil hru, brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
B) Prerušil hru, brankára vylúčil (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde stál hráč 
C) Prerušil hru, brankára vylúčil (ČK) a nariadil PK z miesta, kde stál hráč 

 
109. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta sa odrazí od bránkovej žrde, od brvna alebo od brankára na 
hraciu plochu: 
 

A) Hra sa skončí v okamihu, keď sa lopta odrazí na HP 
B) R nechá v hre pokračovať, veď ide o predĺžený hrací čas 
C) R hru ukončí v momente, keď s loptou zahrá súperov hráč 

 
110. Kto vykonáva pri futbalovom stretnutí funkciu časomerača? 
 

A) Hlavný usporiadateľ 
B) Člen usporiadateľskej služby 
C) Rozhodca 

 
111. Koľko krokov najviac môže brankár urobiť vo vlastnom pokutovom území s loptou v rukách? 
 

A) Štyri kroky 
B) Neobmedzene 
C) Osem krokov 

 
112. Ako postupujú rozhodca a asistent rozhodcu, ak sa vhadzujúci hráč v okamihu vhadzovania dotýka nohou zeme na 
hracej ploche hlbšie než na postrannej čiare? 
 

A) AR a R nechajú pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 
B) AR signalizuje zástavkou R  nesprávne postavenie nôh vhadzujúceho hráča a R nechá vhadzovať súpera 
C) AR nemusí signalizovať porušenie pravidla ak R priestupok videl a následne rozhodol 

 
113. Začiatok majstrovského stretnutia dospelých bol stanovený na 16.30 hod. Rozhodca oznámil rozhodnutie o 
nespôsobilosti hracej plochy obom kapitánom o 16.00 hod. a to po splnení predpísaných formalít. Konal rozhodca 
spárvne? 
 

A) Áno, konal správne, stav HP nemohol byť už v lepšom stave, ušetril tým čas obom mužstvám 
B) Nekonal správne, rozhodnutie o nespôsobilosti HP mal oznámiť kapitánom až v čase, na ktorý bol stanovený začiatok hry 
C) Áno konal, tákéto rozhodnutie bolo v danom momente najrozumnejšie 

 
114. Môže hráč nastúpiť do hry s okuliarmi? 
 

A) Môže, ale v zápise pred stretnutím potvrdí, že hrá na vlastné riziko a zodpovedá i za možné zranenia iných hráčov 
B) Nemôže, môže však nastúpiť s kontaktnými šošovkami 
C) Nemôže nastúpiť s okuliarmi ani s kontaktnými šošovkami 

 
115. Môže brankár rozdeliť dovolené 4 kroky s loptou v rukách na niekoľko častí (napríklad: chytiť loptu do rúk, urobiť s 
ňou 2 kroky, položiť ju na zem a hrať loptu nohou a potom ju chytiť do rúk, urobiť zvyšné dva kroky a kopnúť ju do 
hry)? 
 

A) Nie 
B) Áno, ale nesmie to viesť k zdržovaniu hry 
C) Áno, ale nesmie sa to opakovať viac ako dvakrát, potom sa to považuje za zdržiavanie hry 

 
116. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonáva PK sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na 
vykonanie PK, ale skôr než lopta bola v hre. Ak bol dosiahnutý gól: 
 

A) R ho neuzná, vinníka napomenie (ŽK),  predĺži hrací čas a PK sa opakuje 
B) R ho neuzná, predĺží hrací čas a PK sa opakuje 



C) R ho uzná, vinníka napomenie (ŽK) a hru ukončí 
 
117. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu ale 
prv, než je lopta v hre, lopta prejde za bránkovú čiaru do brány: 
 

A) R vinníka napomenie ŽK a nariadi NVK z miesta priestupku 
B) R vinníka napomenie  ŽK a PK sa opakuje 
C) R gól uzná a napomenie vinníka ŽK 

 
118. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta po správnom vykonaní pokutového kopu praskne skôr, než 
narazí na bránkovú žrď alebo brvno: 
 

A) R preruší hru, po výmene lopty nariadi PK opakovať, predĺží hrací čas 
B) R preruší hru, po výmene lopty nariadí RL na mieste, kde praskla, hru ukočí  po správne zahratej RL 
C) R hru skončí v okamihu, keď lopta praskne 

 
119. Ako postupuje rozhodca, ak mu usporiadajúci klub telefonicky oznámi, že sa dohodol so súperom o zohraní 
stretnutia o 2 hodiny skôr, než bolo úradne stanovené? 
 

A) R takéto oznámenie klubu odmietne, je povinný rešpektovať iba tie zmeny, o ktorých ho informuje riadiaci orgán 
B) R takéto oznámenie preverí u usporiadajúceho klubu a rešpektuje ho 
C) R po preverení tejto správy u hosťujúceho klubu sa tomuto oznámeniu prispôsobí 

 
120. 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 bráne. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil kop od brány 

 
121. Náhradník s č. 12 bol pripravený na striedanie. V čase, kedy bola lopta mimo hry, so súhlasom rozhodcu vbehol na 
hraciu plochu, ktorú predtým opustil hráč č. 7 toho istého družstva. Prv, ako sa pokračovalo v hre vhadzovaním lopty, 
hráč č. 7 sa vrátil na hraciu plochu a tam udrel súpera. 
 

A) R napomenul hráča č 7 (ŽK), počkal pokiaľ opustí HP, priestupok uviedol v zápise, náhradníka č. 12 ponechal hrať, jeho družstvo 
pokračovalo v hre s 11 hráčmi, na hru nadviazal vhadzovaním 
B) R vylúčil hráča  č. 7 z hry (ČK), nechal ho vyviesť z HP, priestupok uviedol v zápise o stretnutí, náhradníka č.12 ponechal hrať, 
jeho družstvo pokračovalo s 11 hráčmi, na hru nadviazal vhadzovaním 
C) R vykázal hráča č. 7 z HP, priestupok uviedol v zápise, náhradníka č. 12 ponechal hrať, jeho družstvo pokračovalo v hre s 11 
hráčmi, nadviazal na hru vhadzovaním 

 
122. Hráč vhadzoval loptu spoza postrannej čiary síce správne, ale tak, že ju úmyselne prudko hodil do spoluhráča, 
ktorý stál na HP. R prerušil hru, hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil : 
 

A) NVK z miesta, kde lopta zasiahla spoluhráča 
B) RL z miesta, kde lopta prešla spoza postrannej čiary smerom do HP 
C) NVK z miesta, kde lopta prešla spoza postrannej čiary smerom do HP 

 
123. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase. R nechal PK opakovať a rozhodol, aby ho bezpodmienečne vykonal ten 
istý hráč. Bolo rozhodnutie R správne? 
 

A) Nie 
B) Áno, musel ho vykonať ten istý hráč 
C) Áno, ale keď opustil HP, že je zranený, mohol ho vykonať aj iný hráč 

 
124. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta prejde za bránkovú čiaru v bráne bezprostredne potom, čo sa jej 
dotkol brankár: 
 

A) Gól platí, R nariadí výkop a po jeho správnom zahratí hru ukončí 



B) Gól neplatí, R ukončí hru v momente, keď sa jej dotkne brankár 
C) Gól platí, hra sa skončí v okamihu, keď lopta prejde za bránkovú čiaru 

 
125. Pri majstrovskom stretnutí okresnej súťaže žiakov pripravil usporiadajúci oddiel k stretnutiu loptu, ktorej obvod bol 
66 cm a hmotnosť pred začiatkom stretnutia 385 g. Rozhodca dovolil hrať majstrovské stretnutie žiakov s takouto 
loptou. Konal správne? 
 

A) Nie, váha lopty nebola v súlade s pravidlami futbalu 
B) Áno 
C) Nie, obvod lopty nebol v súlade s PF 

 
126. Môže voľný kop vykonať hráč toho družstva, proti ktorému bol voľný kop nariadený? 
 

A) Áno, môže ho vykonať ktorýkoľvek hráč 
B) Nie 
C) Áno, ale  môže ho vykonať len hráč, ktorí je v momente rozohrávania VK na HP 

 
127. Ako sa má zachovať kvalifikovaný rozhodca, ktorý je prítomný ako divák na majstrovskom stretnutí seniorov, ak sa 
z hlásenia rozhlasu na štadióne alebo iným spôsobom dozvie, že delegovaní rozhodcovia sa k stretnutiu nedostavili? 
 

A) Má sa prihlásiť u HÚ a je povinný stretnutie viesť 
B) Nemusí sa prihlásiť na rozhodovanie pokiaľ ho osobne nevyzvú 
C) Nie je povinný na to reagovať 

 
128. Beánu, na ktorú sa mali vykonať kopy na bránu zo značky PK, určil R žrebom za účasti oboch kapitánov. Konal 
správne? Ak nie, aký mal byť postup R? 
 

A) Áno, za predpokladu, že si bránu vybral kapitán, ktorý žreb vzhral 
B) Áno, za predpokladu, že si bránu vybral kapitán, ktrorý žreb prehral 
C) Nie, bránu mal určiť R bez žrebovania 

 
129. Čo znamená, že pri vrážaní do súpera sú obaja hráči v rovnakej výške? 
 

A) Predpoklad je, že majú rovnakú výšku  
B) Ptedpoklad je, že sú rovnako telesne stavaní 
C) Súperiaci hráči sú v rovnakej výške, ak stoja obaja na zemi alebo sú obaja vo výskoku 

 
130. Skôr ako lopta prešla za bránkovú čiaru do priestoru brány (v normálnom priebehu hry) dotkla sa jej osoba na hre 
nezúčastnená. Uzná rozhodca takto dosiahnutý gól ? Ak nie, ako nadviaže na hru? 
 

A) Nie, nadviaže na hru RL v mieste, kde sa jej dotkla osoba na hre nezúčastnená 
B) Nie, na hru nadviaže NVK z miesta, kde sa jej dotkla osoba na hre nezúčastnená 
C) Nie, na hru nadviaže NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
131. Rozhodca zistil, že šírka bránkových žrdí bola 12 cm a šírka bránkového brvna 10 cm. Je to prípustné? 
 

A) Áno, pretože je to v tolerancii rozmerov čiar, t.j. 10 -12 cm 
B) Áno, to nie je podstatné pre vedenie strenutia, podstatné je, že je pevne osadená 
C) Nie 

 
132. Podrobne popíšte dohovor o spolupráci pred začiatkom stretnutia,  spôsobe jeho vedenia a spolupráce medzi R a 
AR : 
 

A) určí im úlohy pri prehliadke HP 
B) pokiaľ riadiaci orgán neurčí inak, určí im strany 
C) určí, ktorý AR prevezme vedenie stretnutia v prípade náhlej nevoľnosti, alebo zranenia R (ak nie je NR) 
D) oboznámi ich so spôsobom, akým ich vyrozumie, že videl ich znamenie, prípadne so spôsobom, akým im dá na vedomie, že 
nehodlá na ich znamenie akceptovať 
E) dohodne sa s nimi na vhodnom spôsobe, akým ho upozornia na blížiaci sa koniec polčasu alebo koniec stretnutia 



 
133. Ktoré vekové kategórie a skupiny sú stanovené v zmysle SP pre súťaže ženského futbalu? 
 

A) Kategória žiačky (8-15 rokov), kategória dorastenky (15-18 rokov), kategória ženy (nad 18 rokov) 
B) Kategŕia žiačky (10-15 rokov), kategŕia dorastenky (15-18 rokov), kategŕia ženy (nad 18 rokov) 
C) Kategória žiačky (6-15 rokov), skupina prípravka a minifutbal (6-10 rokov), kategória dorastenky (15-18 rokov), kategórie ženy 
(nad 18 rokov) 

 
134. Po nezavinenej kolízii so súperom (v hlavičkovom súboji) mal hráč silne krvácajúce poranenie hlavy. Po ošetrení v 
prerušenej hre mu v priebehu zápasu rana opäť krvácala. Rozhodca ho vykázal z hracej plochy a umožnil mu zapojiť sa 
do hry až vtedy, keď bolo krvácanie zastavené. Konal rozhodca správne? 
 

A) Nie, nie je to vyslovene nariadené v Pravidle V. 
B) Nie, postačovalo pritlačenie rukou na ranu, čím by nebolo krv vidieť 
C) Áno 

 
135. Kedy sa môže vrátiť na hraciu plochu hráč, ktorý z vlastnej iniciatívy opustil hraciu plochu, aby si upravil výstroj? 
 

A) Kedykoľvek, keď je hra prerušená spoza postrannej čiary 
B) Kedykoľvek, keď je hra neprerušená, AR skontroluje výstroj hráča, hráč sa môže vrátiť na HP z ktoréhokoľvek miesta 
C) Až v čase, keď je hra prerušená, R skontroluje výstroj hráča a dá mu súhlas na vstup na HP 

 
136. Hráč zo súpisky družstva vyššej súťaže nastúpil za družstvo nižšej súťaže bez súhlasu riadiaceho orgánu. Možno v 
takomto prípade považovať jeho štart v nižšej súťaži za neoprávnený? 
 

A) Nie, je to v súlade so Súťažným poriadkom 
B) Nie, je to v súlade s Rozpisom súťaží 
C) Áno 

 
137. Uzná rozhodca gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány z priameho voľného kopu napriek tomu, že hráč 
brániaceho družstva porušil tesne predtým pravidlá? 
 

A) Áno (R uplatní výhodu v hre) 
B) Nie, pravidlá boli porušené, R musí PVK nechať opakovať 
C) Nie, R výhodu nesmie uplatniť, poskytol by výhodu v hre previnivšej sa strane, pretože hráča musí napomenuť ŽK za NS 

 
138. Pri kope od brány zahral obranca, vykonávajúci kop od brány, druhýkrát loptu skôr, ako táto opustila pokutové 
územie do hracej plochy. Rozhodca: 
 

A) Nariadil kop od brány opakovať 
B) Hráča napomenul (ŽK) a nechal kop od brány opakovať 
C) Hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta priestupku 

 
139. Hráč hostí si po dosiahnutí gólu pretiahol dres cez hlavu. R to videl jasne a postupoval následovne : 
 

A) hráča vykázal z HP za účelo úpravy výstroja 
B) nechal v hre pokračovať, pravidlo nebolo porušené 
C) hráča napomenul za NS 

 
140. 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: 
 

A) Prerušil hru, brankára napomenul (ŽK) a nariadil PK proti strane brankára 
B) Prerušil hru a nariadil PK proti strane brankára 
C) Nechal pokračovať v hre, pravidlo porušené nebolo 

 
141. 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. 
 



A) R hru prerušil, hráča napomenul (ŽK) a nariadil PVK z miesta priestupku 
B) R prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta priestupku 
C) R hru prerušil, hráča napomenul (ŽK) a nariadi RL z miesta priestupkul 

 
142. Uveďte, v ktorých družstvách (súťažiach), ktoré riadi SFZ, podľa platného súťažného poriadku, nesmie hrať tréner 
ako aktívny hráč? 
 

A) Corgoň liga, I.Liga 
B) Takéto obmedzenie neexistuje 
C) V družstve, na ktorého súpiske (zozname) je uvádzaný ako tréner 

 
143. R nariadi podľa pravidla XII. A PVK proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil jedného z týchto priestupkov : 
 

A) kopne alebo sa pokúša kopnúť súpera 
B) podrazí súpera 
C) skočí na súpera 
D) vrazí do súpera 
E) udrie, prípadne sa pokúsi udrieť súpera 
F) sotí súpera 
G) pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telom súpera, skôr ako zahrá loptou 
H) drží súpera 
I) pľuvne na súpera 
J) hrá úmyselne rukou 

 
144. Sú pre meranie hracieho času vo futbale smerodajné hodiny inštalované na štadióne? 
 

A) Áno sú smerodajné 
B) Nie, smerodajné sú jedine hodinky R 
C) Áno, podľa nich sa riadi aj R 

 
145. Kto rozhoduje v konečnom dôsledku o tom, či má hráč výstroj v predpísanom poriadku? 
 

A) AR, ktorí su kontrolou výstroja poverení 
B) Jedine R stretnutia 
C) Príslušný oddiel, v zastúpení kapitána 

 
146. Náhradník sedel na lavičke náhradníkov a nebol nasadený do hry. Podlieha autorite a právomoci rozhodcu bez 
ohľadu na to, či bol alebo nebol nasadený do hry? 
 

A) Nie, náhradníci podliehajú autorite R až keď vstúpia na HP 
B) Áno 
C) Nie, pretože nie je nasadený do hry 

 
147. Ako postupuje rozhodca, ak lopta priamo po vhodení rozhodcovskej lopty prejde za postrannú čiaru mimo hracej 
plochy bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov? 
 

A) R nadviaže na hru vhadzovaním lopty 
B) R nadviaže na hru VK 
C) Rozhodcovská lopta sa opakuje 

 
148. Z ktorého miesta nariadi rozhodca nepriamy voľný kop, ak preruší hru pre neoprávnený vstup hráča na hraciu 
plochu a pritom nebolo porušené iné pravidlo? 
 

A) Z postrannej čiary, z miesta, ktoré je najbližšie k miestu, kde hráč vstúpil na HP  
B) Z miesta, kde bol hráč v monente prerušenia hry 
C) Z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry 

 
149. V stretnutí SP družstvo vzstriedalo v normálnom hracom čase jedného hráča. Po nerozhodnom výsledku 
nasledovali kopy na bránu zo značky PK. Kapitán chcel vydtriedať druhého hráča (nie zraneného brankára) Rozhodca: 



 
A) Toto striedanie povolil, Súťažný poriadok povoľuje takéto striedanie 
B) Toto striedanie nepovolil 
C) Toto striedanie povolil, bolo v súlade so Smernicami pre Slovenský pohár vo futbale 

 
150. Brankár, ktorý sa nachádzal pri 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: 
 

A) Prerušil hru, brankára vylúčil z hry (ČK) a vhodil RL v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry 
B) Prerušil hru, brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
C) Prerušil hru, brankára napomenul za NS (ŽK) a nariadil PK 

 
151. Ako postupuje rozhodca, ak sa hosťujúce družstvo dostavilo k stretnutiu po uplynutí čakacej doby a zdôvodnilo to 
oneskorením hromadného dopravného prostriedku? 
 

A) R stretnutie rozhoduje, v zápise o stretnutí uvedie presný čas začiatku stretnutia a dôvod oneskoreného nástupu hosťujúceho 
družstva (o výsledku rozhodne riadiaci orgán) 
B) R stretnutie nerozhoduje, uplynula čakacia doba 
C) R stretnutie nerozhoduje a dohodne spolu s kapitánmi a ved. mužstiev náhradný termín 

 
152. Ako postupuje rozhodca, ak sa pôvodná lopta stala nespôsobilou na hru a nie je momentálne k dispozícii žiadna 
náhradná lopta? 
 

A) Stretnutie ukončí 
B) Pokiaľ nie je k dispizícii iná lopta, bude v hre pokračovať aj takou loptou 
C) Rozhodca vyzve kapitána usporiadajúceho oddielu, aby jeho usporiadateľská služba dodala regulárnu náhradnú loptu. K tomu 
určí krátky primeraný čas. Tento nastaví na konci príslušného polčasu 

 
153. Môže rozhodca nariadiť nepriamy voľný kop v pokutovom území previnivšieho sa hráča? 
 

A) Nie, za všetky priestupky previnivšieho sa hráča vo vlastnom PÚ R nariaďuje PVK (PK) 
B) Áno, napr. za priestupky podľa pravidla XII. B 
C) Áno, napr. za priestupky podľa pravidla XII. A 

 
154. Ak sa  farby dresov súperiacich družstiev dostatočne nelíšia, ktoré družstvo je povinné na pokyn rozhodcu dresy 
zmeniť? 
 

A) Usporiadajúci klub  
B) Hosťujúci klub 
C) R nechá túto skutočnosť na dohode oboch klubov 

 
155. Hráč vykonal kop od brány neúmyselne tak, že lopta prešla za jeho bránkovú čiaru mimo pokutového územia. 
Rozhodca: 
 

A) Nariadil kop od brány opakovať 
B) Hráča napomenul (ŽK) a nariadil kop z rohu 
C) Nariadil kop z rohu 

 
156. Asistent signalizoval rozhodcovi, že náhradník, ktorý sedel na hráčskej lavičke, kritizoval jeho rozhodnutie nie 
urážlivými slovami. Rozhodca preto prerušil hru. 
 

A) Vinníka napomenul (ŽK) a na hru nadviazal RL z miesta, kde sa ta nachádzala v čase prerušenia hry 
B) Vinníka vykázal z lavičky náhradníkov a na hru nadviazal RL z miesta, kde sa ta nachádzala v čase priestupku 
C) Vinníka napomenul (ŽK) a na hru nadviazal NVK v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry 

 
157. Ako postupuje rozhodca, ak útočiaci hráč nenásilne, dovolene vrazí do súperovho brankára v čase, keď sa brankár 
snaží vo vlastnom bránkovom území vo výskoku získať loptu? 
 

A) Preruší hru a nariadi PVK v prospech brániacej strany 



B) Preruší hru a nariadi NVK v prospech brániacej strany 
C) Nechá pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 

 
158. V družstve A nastupovalo k majstrovskému stretnutiu 7 hráčov s registračnými preukazmi, štyria hráči mali 
občianske preukazy. Ako mal postupovať rozhodca v tomto prípade? 
 

A) Mal ku hre pripustiť len hráčov, ktorí mali registračné preukazy 
B) Bol povinný vykonať konfrontáciu všetkých hráčov s RP aj OP 
C) Konfrontáciu vykonal len u hráčov s OP, všetkých následne ku hre pripustil 

 
159. Má rozhodca právo po nariadení pokutového kopu vylúčiť (ČK) previnivšieho sa hráča, ak to vyžaduje povaha 
priestupku? 
 

A) Nie, samotným trestom pre hráča je nariadenie PK v súvistlosti s Pravidlom XII. A 
B) Áno, ale len za priestupky ôpodľa Pravidla XII. B 
C) Áno 

 
160. Asistent rozhodcu úmyselne nesprávne signalizoval hráča mimo hry. Mal rozhodca právo (po upozornení) asistenta 
rozhodcu v prípade opakovania úmyselného nesprávneho signalizovania zbaviť funkcie? 
 

A) Áno (potom je povinný podať o tom správu v zápise) 
B) Nie, takéto riešenie Pravidlá futbalu neumožňujú 
C) Nie, takéto práva nemá ani DZ, R to podrobne popíše v zápise o stretnutí 

 
161. Môže rozhodca nariadiť priamy voľný kop z čiary pokutového územia, ak hráč v čase, keď je lopta v hre, zahraje 
zakázaným spôsobom presne na čiare ohraničujúcej jeho vlastné pokutové územie? 
 

A) Nie, musí nariadiť PK (čiara patrí k územiu, ktoré ohraničuje) 
B) Áno môže nariadiť PVK z čiary PÚ (čiara neptrí k územiu, ktoré ohraničuje) 
C) Áno môže, za predpokladu, že rešpektuje cit pre plynulosť hry 

 
162. Usporiadajúci klub mal poriadateľský zbor najatý. Hlavný usporiadateľ pritom nebol členom usporiadajúceho klubu. 
Je to v súlade so súťažným poriadkom? 
 

A) Áno, je  
Áno, HÚ múže byť tiež najatý, nemusí byť členom usporiadajúceho klubu 
B) Nie 
C) Áno je, podstatné je to, aby bolo stretnutie zvládnuté bez problémov 

 
163. Môže rozhodca súčasne s nariadením pokutového kopu vylúčiť previnivšieho sa hráča z hry? 
 

A) Nie, takéto riešenie je zo strany R neprípustné 
B) Áno 
C) Nie, pretože R musí brať na vedomie to, aby jedno družstvo nepotrestal dvakrát  

 
164. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta praskne po správnom vykonaní pokutového kopu nárazom na 
bránkovú žrď alebo brvno: 
 

A) R hru skončí v okamihu, keď lopta praskne 
B) R preruší hru, po výmene lopty nechá PK opakovať 
C) R preruší hru, po výmene lopty nariadi RL na mieste, kde praskla, hru ukončí v momente, keď je RL v hre 

 
165. Kto je oprávnený prevziať od rozhodcu registračné preukazy hráčov po skončení mládežníckeho stretnutia? 
 

A) Kapitán za prítomnosti vedúceho družstva 
B) Kapitán za prítomnosti vedúceho družstva, ktorého môže zastúpiť aj tréner 
C) Kapitán v každom prípade, za prítomnosti zodpovednej osoby klubu 

 
166. Z čoho sa skladá pivinná základná výstroj hráča? 



 
A) Z trička alebo košele, krátkych športových nohavíc, štulpní, chráničov predkolenia a obuvi 
B) Z trička alebo košele, krátkych nohavíc, štulpní a chráničov predkolenia 
C) Z trička alebo košele, krátkych nohavíc, štulpní, cháničov predkolenia, obuvi a kapitánskej pásky 

 
167. Ako postupuje rozhodca, ak sa lopta odrazí späť do hracej plochy od správne osadenej stredovej zástavky? 
 

A) R preruší hru a nariadi RL 
B) R preruší hru a nariadi vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary 
C) R hru nepreruší a nechá v hre pokračovať 

 
168. Vzťahuje sa zákaz hrania lopty rukou na všetkých hráčov? 
 

A) Nie, nevzťahuje sa na brankára v jeho vlastnom PÚ 
B) Nie, nevzťahuje sa na brankára na HP 
C) Áno, výnimku má len brankár a to pokiaľ je na HP 

 
169. Kedy rozhodca musí hru prerušiť píšťalkou? 
 

A) Pri zakázanej a nebezpečnej hre, pri dosiahnutí gólu, v sporných prípadoch 
B) Pri vhadzovaní lopty, pri prípadoch, kedy R musí ukončiť stretnutie 
C) Pri dosiahnutí gólu a v sporných prípadoch 

 
170. Obranca vrazil do súpera vo vlastnom pokutovom území dovoleným spôsobom, ale bez úmyslu hrať s loptou. 
Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru a nariadil PK 
B) Prerušil hru a nariadil NVK z miesta priestupku 
C) Nechal pokračovať v hre pravidlo nebolo porušené 

 
171. Je predpísaný smer, ktorým sa musí vykonať PK? 
 

A) Lopta musí smerovať dopredu 
B) Nie je, môže byť zahraná aj do strán, do zadu 
C) Nie je, zahratie lopty je na hráčovi 

 
172. Môže byť pri výkope v postavení mimo hry hráč družstva, ktoré vykonáva výkop? 
 

A) Áno, za podmienky, že výkop vykonávaný z rúk brankára 
B) Nie 
C) Áno, teoreticky a to za predpokladu, že tohto hráča zasiahne lopta priamo z výkopu 

 
173. Patrí kop z rohu medzi voľné kopy? 
 

A) Áno, podľa Pravidla XIII. 
B) Áno podľa Pravidla XII. A 
C) Nie (je jedným zo spôsobov nadviazania na hru) 

 
174. Útočiaci hráč (nie brankár) dosiahol gól rukou. Môže ho rozhodca uznať? 
 

A) Nie 
B) Áno, keď ide o neúmyselné hranie rukou 
C) Áno, ale ruka musí byť v čase dosiahnutia gólu pri tele 

 
175. Podľa Pravidla XII.B možno do brankára vraziť dovoleným spôsobom ak brankár : 
 

A) drží loptu 
B) bráni súperovi v hre 
C) opustí vlastné bránkové územie 



 
176. Rozhodca prerušil hru, aby skontroloval výstroj hráča, iné pravidlo pritom nebolo porušené. Rozhodca potom 
nadviazal na hru nepriamym voľným kopom. Rozhodol správne? 
 

A) Áno, bolo to v súlade s Pravidlom IV. 
B) Nie 
C) Áno, bolo to v súlade s Pravidlo XII. B 

 
177. Kedy rozhodca môže zmeniť svoje rozhodnutie? 
 

A) Ak vo výnimočných prípadoch usúdi, že rozhodol nesprávne, ale podmienkou je, že hra nebola ešte znovu zahájená 
B) Keď mu jeho nesprávne rozhodnutie signalizujú AR 
C) Keď duržstvo protestuje voči rozhodnutiu R prostredníctvom kapitána 

 
178. Kto je povinný pripraviť ku hre regulárnu loptu (a tiež predpísaný počet náhradných lôpt)? 
 

A) Usporiadajúci klub 
B) Organizátor súťaže 
C) Hosťujúci klub 

 
179. Rozhodca spozoroval, ako hráč brániaceho družstva v blízkosti vlastného pokutového územia opľul súpera, ktorý 
stál na čiare pokutového územia. Lopta bola v hre. Rozhodca prerušil hru a : 
 

A) Hráča brániaceho družstva vylúčil z hry (ČK) a nariadil v prospech súpera PVK z miesta priestupku 
B) Hráča brániacej strany vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
C) Hráča brániacej strany vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta priestupku 

 
180. V pohárovom stretnutí sa o víťazovi rozhodovalo kopmi na bránu zo značky PK. Po sérii troch kopov sa zranil 
hosťujúci brankár. Obidve družstvá v doterajšom priebehu stretnutia vystriedali po jednom hráčovi. Postupoval R 
správne, keď umožnil hosťom striedanie brankára náhradným brankárom? 
 

A) Áno 
B) Nie, do bránky mohol nastúpiť ktorýkoľvek hráč 
C) Nie, akékoľvek striedanie pravidlá nepovoľujú 

 
181. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu ale 
prv, než je lopta v hre, lopta sa odrazí od bránkového brvna, žrde na hraciu plochu: 
 

A) R nechá v hre pokračovať a vinníka napomenie (ŽK) pri najbližšom prerušení hry 
B) R preruší hru a nariadi NVK z miesta priestupku 
C) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi NVK z miesta, kde sa hráč vykonávajúci PK správal nešportovo  

 
182. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč vykonávajúci voľný kop dotkne lopty druhýkrát, keď je už lopta v hre, no prv 
než sa jej dotkne iný hráč? 
 

A) R nariadi v prospech súpera NVK z miesta, kde sa hráč dotkol lopty druhýkrát 
B) R nechá v hre pokračovať, pravidlá neboli porušené 
C) R nariadi VK opakovať 

 
183. Pred začiatkom majstrovského stretnutia III. Ligy dospelých rozhodca zistil, že nie sú k dispozícii bránkové siete. 
Rozhodca stretnutie viedol, ale upozornil oboch kapitánov, že pri rozhodovaní o dosiahnutí gólu sa bude spoliehať len 
na svoj postreh a preto odmieta námietky kapitána, ktoré by z tohoto dôvodu mohli vzniknúť. Bol postup rozhodcu 
správny? 
 

A) Áno, ale o spôsobe rozhodovania sa poradil s AR a DZ, kde si dohodli riešenie kritických situácii 
B) Nie 
C) Áno, R chcel využiť všetky možnosti, aby sa stretnutie odohralo 

 
184. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na vykonaie pokutového kopu ale 



prv, než je lopta v hre, brankár vyrazí loptu na hraciu plochu : 
 

A) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi NVK z miesta, kde sa hráč vykonávajúci PK správal nešportovo  
B) R vinníka napomenie (ŽK) a nechá PK opakovať 
C) R nariadi NVK z miesta priestupku 

 
185. Hráč zahral loptu priamo z kopu z rohu do vlastnej brány. Rozhodca prerušil hru a : 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop z rohu v prospech súpera 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil kop od brány v prospech súpera  

 
186. Uznal rozhodca gól, keď sa lopta po zahratí priameho voľného kopu od neho odrazila a skončila v bráne súpera? 
 

A) Nie, nariadi PVK opakovať 
B) Nie nariadi NVK z miesta, kde sa lopta od neho odrazila 
C) Áno 

 
187. Hráč vhodil loptu priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary do vlastnej brány bez toho, aby sa jej ktokoľvek 
dotkol. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop z rohu 
B) Gól neuznal a nariadil kop od brány 
C) Gól neuznal a nariadil vhadzovanie opakovať 

 
188. Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dosiahnutí stanoveného veku prechádzajú do najbližšej vyššej 
vekovej kategórie vždy k 1.1. Z kategórie dorastu do kategórie dospelých je to po dovŕšení koľkých rokov? 
 

A) 18 rokov 
B) 19 rokov 
C) 17 rokov 

 
189. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, lopta sa vinou hráča, ktorý pokutový kop vykonáva, nedostane do hry 
(pokutový kop nebol správne vykonaný): 
 

A) R PK nechá opakovať 
B) R vinníka napomenie a nariadi NVK z miesta priestupku hráča 
C) R vinníka napomenie  (ŽK) a PK nechá opakovať 

 
190. Brankár zahral kop od brány. Lopta opustila pokutové územie do hracej plochy, ale vplyvom silného protivetra sa 
vrátila späť do pokutového územia a prešla za bránkovú čiaru do brány bez toho, aby sa jej ktorýkoľvek hráč dotkol. 
Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop z rohu 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil kop od brány opakovať 

 
191. Družstvo hralo s plným počtom hráčov. V prerušenej hre striedaný hráč opustil hraciu plochu a striedajúci hráč so 
súhlasom rozhodcu vstúpil na hraciu plochu. Na nej však prv, ako bola hra znovu otvorená, tento striedajúci hráč hrubo 
urazil rozhodcu.  
 

A) R vinníka vylúčil z hry (ČK) a R dovolil previnivšieho sa hráča vystriedať 
B) R vinníka vylúčil z hry (ČK) a jeho družstvo pokračovalo v hre s 11 hráčmi 
C) R vinníka vylúčil z hry (ČK) a jeho družstvo pokračovalo s 10 hráčmi 

 
192. Kto je oprávnený vykonávať úpravy (zmeny) v organizácii súťaží riadených VsFZ ? 
 

A) Jedine Rada SFZ na pokyn Rady VsFZ 
B) Jedine Rada VsFZ 



C) Jedine Výkonný výbor VsFZ 
 
193. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta sa odrazí od bránkovej žrde alebo brvna do brány: 
 

A) Gól platí, hra sa skončí v okamihu, keď lopta prejde za bránkovú čiaru 
B) Gól platí, R nariadi výkop a následne po jeho správnom zahratí hru skončí 
C) Gól neplatí, R mal skončiť hru v momente, keď sa lopta odrazila od bránkovej žrde 

 
194. Rozhodca nechal kop z rohu opakovať, lebo lopta nebola podľa neho v hre. Ako dôvod uviedol, že neopustila celým 
svojím obvodom rohové územie. Bolo to správne rozhodnutie? 
 

A) Nie 
B) Áno, je to v súlade s Pravidlom XVII. 
C) Áno, bolo to na jeho posúdení 

 
195. Hráč bol vykázaný z hracej plochy pre závadu na výstroji. Môže ho rozhodca vpustiť na hraciu plochu v 
neprerušenej hre? 
 

A) Nie 
B) Áno, ale nesmie ho pustiť do sľubnej akcie z poza bránkovej čiary 
C) Áno, Pravidlá futbalu to vyslovene nezakazujú 

 
196. Ktorý moment pri kope z rohu je rozhodujúci pre posúdenie postavenia mimo hry? 
 

A) Postavenie hráčov v momente zahrávania kopu z rohu 
B) Postavenie lpty a hráčov na HP v momente zahrávania kopu z rohu 
C) Len čo sa lopty dotkne iný hráč než ten, ktorý kop z rohu vykonal 

 
197. Od ktorého okamihu rozhodca meria hrací čas stretnutia? 
 

A) Od okamihu, keď sa otvárací výkop správne vykonal 
B) Od okamihu, keď dá signál píšťalkou 
C) Od okamihu, keď hráči prejdú na súperovú polovicu 

 
198. Aký má mať pokutová značka tvar a rozmer? 
 

A) Má mať tvar kruhu o priemere 22 cm 
B) Má mať tvar kruhu o priemere 21 cm 
C)  Má mať tvar kruhu o priemere 20 cm 

 
199. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta z pokutového kopu skončí priamo v bráne: 
 

A) Gól platí, R nechá rozohrať výkop a stretnutie ukončí 
B) Gól platí, hra sa skončí v okamihu, keď lopta prejde za bránkovú čiaru 
C) Gól neplatí, R mal ukončiť stretnutie v momente. keď bol jasný výsledok akcie PK 

 
200. Lopta, ktorá bola správne zahratá pri kope z rohu, opísala na hracej ploche dráhu 70 cm, ale neopustila celým 
svojím obvodom rohové územie. Bolo správne, keď rozhodca hru neprerušil? 
 

A) Nie, mal prerušiť hru a nariadiť kop z rohu opakovať, lopta musí opustiť rohové územie 
B) Áno 
C) Nie, lopta sa nedostala do hry, R mal prerušiť hru a nariadiť RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
201. Vymenuj náležitosti každého družstva zaradeného do súťaže: 
 

A) Preukazy hráčov, súpiska a potvrdenie telovýchovného lekára 
B) Registračné preukazy hráčov platné v klube a súpiska družstva potvrdená riadiacim orgánom 
C) Súpiska družstva opatrená prezentačnou pečiatkou a potvrdená telovýchovným lekárom 

 



202. Sú čiary, ktoré ohraničujú rohový štvrťkruh, súčasťou tohoto územia? 
 

A) Nie 
B) Áno 

 
203. Kto rozhoduje v konečnom dôsledku o dosiahnutí gólu? 
 

A) Rozhodca spolus s AR 
B) Jedine rozhodca 
C) Rozhodca spolu s AR a DZ 

 
204. Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, vstúpil na hraciu plochu ako 12. hráč svojho družstva bez súhlasu 
rozhodcu a vo vlastnom pokutovom území udrel rukou vlastného brankára. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Vylúčil náhradníka z hry (ČK), keď náhradník opustil HP na hru nadviazal NVK z miesta priestupku, družstvo nesmie doplniť 
počet náhradníkov 
B) Vylúčil náhradníka z hry (ČK), keď náhradník opustil HP na hru nadviazal NVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP, družstvo nesmie 
doplniť počet náhradníkov 
C) Náhradníka napomenul (ŽK) za neoprávnený vstup na HP a následne vylúčil z hry (ČK) za udretie brankára a keď náhradník 
opustil HP, nadviazal na hru NVK na mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry. Podal o tom správu v zápise. Družstvo 
nesmie doplniť počet náhradníkov o ďalšieho hráča 

 
205. Kedy môžu hráči pri rozhodcovskej lopte zahrať loptou (dotknúť sa jej)? 
 

A) Až vtedy, keď po správne vhodenej RL sa lopta dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov 
B) Až vtedy, keď lopta opustí ruky R, bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek hráča 
C) Až vtedy, keď R loptu vyhodil do vzduchu a pred tým s ňou nezahral iný hráč  

 
206. Je v areáli štadióna povolené predávať pivo s akýmkoľvek obsahom alkoholu (bez ohľadu na stupeň piva)? 
 

A) Áno, žiadne obmedzenia neexistujú 
B) Nie, pivo nesmie mať vyšší stupeň ako 10 
C) Áno, ale nesmie byť podávané vo fľašiach ani v sklenených pohároch 

 
207. Hráč nastúpil ku hre s obuvou s nevymeniteľnými kolíkmi z umelej hmoty. Na podrážke bolo umiestnených 10 
kolíkov, ktoré mali priemer 10 mm. Pripustil rozhodca hráča k hre v takejto obuvi? 
 

A) Nie, počet kolíkov Rozpis súťaží stanovuje na maximálne 8 
B) Áno 
C) Nie, Pravidlo IV. to nedovoľuje 

 
208. Hráč môže bez predchádzajúceho súhlasu R opustiť HP, ak: 
 

A) je zrejmé, že je zranený 
B) v útočnej alebo obrannej akcii prekročí postrannú alebo bránkovú čiaru a ihneď sa vráti na HP 
C) opustí HP, aby nebol v PMH 
D) opustí HP, aby vykonal VK, kop od brány, kop z rohu alebo, aby vhodil loptu do hry 
E) opustí HP, aby priniesol loptu, ktorá sa dostala mimo HP 
F) Opustí HP, aby si dal svoj výstroj do poriadku alebo si doplnil jeho chýbajúce časti 

 
209. Musí rozhodca po každom prerušení hry dať znamenie na pokračovanie v hre píšťalkou? 
 

A) Áno, nariaďuje to Pravidlo V. 
B) Áno ale len v prípadoch porušenia pravidla XII. A 
C) Nie 

 
210. Pri odkopnutí lopty z vlastného pokutového územia nastrelil obranca jedného z útočníkov súpera. Od neho sa lopta 
odrazila k ďalšiemu útočníkovi, ktorý bol v momente odrazu lopty na úrovni predposledného hráča brániaceho družstva 
a tento dosiahol gól. Rozhodca: 



 
A) Gól neuznal a nariadil NVK za hráča mimo hry 
B) Gól neuznal a nariadil NVK za hráča v postavení mimo hry 
C) Gól uznal 

 
211. Hráč vykonal kop od brány neúmyselne tak, že lopta prešla v jeho pokutovom území za bránkovou čiarou mimo 
priestoru brány. Rozhodca: 
 

A) Nariadil kop z rohu 
B) Nechal kop od brány opakovať 
C) Hráča napomenul (ŽK) a nariadil kop z rohu   

 
212. Hráč sa pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary nedotýkal oboma nohami zeme. Rozhodca to videl. Mal to 
asistent rozhodcu signalizovať zástavkou? 
 

A) Áno 
B) Nie, veď to videl R 
C) Nie, nie je to v kompetencii AR 

 
213. Náhradník, ktorý nabol nasadený do hry, vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu a  vo 
vlastnom pokutovom území udrel bez lopty spoluhráča. Rozhodca prerušil hru, hráča napomenul za neoprávnený vstup 
a následne vylúčil za udretie a : 
 

A) Nariadil NVK v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry, družstvo pokračuje  v hre o jedného hráča menej 
B) Nariadil NVK v mieste, kde náhradník vstúpil na HP, družstvo pokračuje v hre v plnom počte  
C) nariadil NVK  v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry, družstvo pokračuje v hre v plnom počte 

 
214. Družstvo hostí vystriedalo v priebehu I. polčasu II. ligy troch hráčov. V priebehu II. polčasu v neprerušenej hre 
rozhodca na upozornenie kapitána domácich zistil, že hráč hostí č. 3 má tvrdý sadrový obväz. Rozhodca z tohoto 
dôvodu prerušil hru. Aké malo byť opatrenie rozhodcu a ako mal potom nadviazať na hru? 
 

A) R vykázal hráča z HP, družstvo pokračuje v hre o jedného hráča menej, vhodil RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente 
prerušenia hry a podal o tom správu v zápise. 
B) R hráča vylúčil z hry (ČK), družstvo pokračuje v hre o jedného hráča menej, vhodil RL v mieste, kde sa táto nachádzala v čase 
prerušenia hry a podal o tom správu v zápise 
C) R vzkázal hráča z HP, družstvo pokračuje v hre o jedného hráča menej, nariadil NVK z mieta, kde sa lopta nachádzala v čase 
prerušenia hry a podal o tom správu v zápise 

 
215. Obranca vystavil súpera do postavenia mimo hry tým, že v blízkosti vlastnej brány vybehol z hracej plochy za 
bránkovú čiaru (mimo brány). Súper, ktorý sa tým ocitol mimo hry, dosiahol gól. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal 
B) Gól neuznal a nariadil NVK za hráča mimo hry 
C) Gól uznal a obrancu napomenul (ŽK) 

 
216. Na ktorom mieste na hracej ploche sa vykonáva rozhodcovská lopta? 
 

A) Na mieste, kde sa priestupok stal 
B) Tam, kde došlo k priestupku hráča 
C) V mieste, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry alebo kde sa osoba na hre nezúčastnená prípadne cudzie teleso 
dotkli lopty 

 
217. Aký je stanovený hrací čas pre súťažné stretnutia žien a koľko ich možno počas prerušenej hry vystriedať? 
 

A) 2 x 40 minút (15 minútová prestávka), 6 hráčok 
B) 2 X 45 minút (15 minútová prestávka), 6 hráčok 
C) 2 x 45 minút (15 minútová prestávka), 5 hráčok 

 
218. Po stretnutí oznámil delegát zväzu v kabíne rozhodcovi, že hráč sa za jeho chrbtom dopustil priestupku, ktorý si 



zaslúži vylúčenie z hry. Kto bol potom povinný oznámiť kapitánovi príslušného družstva skutočnosť, že priestupok bol 
spáchaný za chrbtom rozhodcu a bude uvedený v zápise? 
 

A) Jedine rozhodca stretnutia 
B) Rozhodca to uviedol v zápise a aj oznámil kapitánovi 
C) Delegát zväzu 

 
219. R vylúčil hráča za priestupok, ktorý nie je taxatívne uvedený v základnomznení Pravidla XII. Z voľného kopu, ktorý 
za priestupok nariadil R, hráč súpera priamo dosiahol gól, R : 
 

A) gól uznal 
B) gól neuznal a nariadil VK opakovať 
C) gól neuznal a nariadil kop od brány 

 
220. Hráč môže popri svojej vekovej kategórii štartovať i v najbližšej vyššej vekovej kategórii. Kto je zodpovedný za štart 
hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii? 
 

A) Hráč, futbalový klub a tréner 
B) Futbalový klub a príslušný tréner 
C) Hráč, futbalový klub, kapitán a tréner 

 
221. Rozhodca neuznal hraciu plochu za spôsobilú pre majstrovské stretnutie. Keďže družstvo pricestovalo z väčšej 
vzdialenosti (aby necestovali zbytočne), pôvodne delegovaný rozhodca rozhodoval stretnutie len ako priateľské. Konal 
rozhodca správne? 
 

A) Nie 
B) Áno, vrámci ekonomických opatrení VsFZ to bolo prípustné 
C) Áno, o výsledku a forme stretnutia (priateľské, alebo majstrovské) nechal potom rozhodnúť riadiaci orgán 

 
222. Hráč, ktorý sa nachádzal na súperovej polovici hracej plochy, bol v okamihu, keď mu spoluhráč prihrával loptu, v 
rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary ako lopta, ale nemal medzi sebou a bránkovou čiarou dvoch protihráčov. 
Rozhodca tohto hráča posúdil ako hráča mimo hry. Rozhodol správne? 
 

A) Nie 
B) Áno, hráč porušil bod 1b, Pravidla XI. 
C) Áno. hráč porušil bod 2a, Pravidla XI. 

 
223. Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou, že lopta opustila hraciu plochu za postrannú čiaru celým svojím 
objemom. Po dvoch krátkych prihrávkach sa útočník zmocnil lopty a dosiahol gól, pričom vtedy rozhodca spozoroval 
zdvihnutú zástavku asistenta rozhodcu. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nechal vhadzovať loptu spoza postrannej čiary v mieste, kde opustila hraciu plochu celým svojim objemom 
B) Gól uznal, ku signalizácii AR sa už nevracal 
C) Gól uznal, prešiel už dlhý časový úsek od signalizácie AR 

 
224. Obranca, ktorý stál vo vlastnom pokutovom území, kopol úmyselne súpera stojaceho na hracej ploche mimo 
pokutového územia. Lopta bola v tom čase v hre. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
B) Prerušil hru, vinníka napomenul (ŽK) a nariadil PK 
C) Prerušil hru, vinníka vylúčil (ČK) a nariadil PVK z miesta priestupku 

 
225. V 89. minúte stretnutia, keď družstvo A viedlo 1 : 0, zahral brankár družstva A z pokutového územia loptu, ktorá 
bola v hre, svojmu spoluhráčovi stojacemu mimo pokutového územia a ten mu loptu vrátil. Toto sa opakovalo viackrát 
za sebou. V blízkosti nebol nikto z hráčov súpera. Rozhodca usúdil, že ide o zdržiavanie hry. R preruší hru a aké urobil 
opatrenia? 
 

A) Napomenul brankára a spoluhráča (ŽK obom) a nariadil NVK z miesta priestupku (kde zahral brankár s loptou ) 



B) Napomenul brankára (ŽK) a nariadil proti družstvu A NVK z miesta priestupku (kde zahral brankár naposledy s loptou) 
C) Napomenul brankára a spoluhráča (ŽK obom) a nariadil PVK z miesta preistupku (kde zahral brankár s loptou) 

 
226. Brániaci hráč vo vlastnom PÚ chytením protihráča za dres zastavil sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera. R prerušil 
hru, nariadil PK a vinníka : 
 

A) vylúčil za HNS 
B) napomenul za HS 
C) napomenul za držanie súpera 

 
227. V akej vzdialenosti od lopty sa musia pri kope z rohu zdržiavať hráči súperovho družstva? 
 

A) Vzdialenosť nie je určená, nesmú brániť v rozohraní lopty 
B) Musia dodržať vzdialenosť 9,15m od lopty 
C) Pokiaľ lopta nie je v hre, musia dodržať vzdialenosť 9.15 metra od rohového oblúka 

 
228. Vylúčený hráč sa v drese vrátil na hraciu plochu a zabránil súperovi v dosiahnutí istého gólu tým, že zahral 
zakázane vo vlastnom pokutovom území rukou. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) ČK hráčovi, podal o tom správu v zápise a nariadil PK 
B) ČK hráčovi, vykázal ho z HP, podal o tom správu v zápise, na hru nadviazal RL z miesta ptriestupku 
C) Vylúčeného hráča vykázal z HP, podal o tom správu v zápise a nadviazal na hru RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente 
prerušenia hry 

 
229. Asistent rozhodcu signalizoval rozhodcovi, že jeden z hráčov družstva A bol mimo hry. Rozhodca však posúdil 
hernú situáciu inak. Po dvoch prihrávkach skončila lopta vystrelená hráčom družstva A v bráne družstva B. Hráči 
družstva B sa domáhali, aby gól pre predchádzajúce signalizované postavenie mimo hry nebol uznaný. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal 
B) Gól neuznal a nariadil NVK za hráča mimo hry 
C) Gól neuznal a vrátil sa k signalizácii AR a nariadil NVK 

 
230. Môže mať hracia plocha tvar štvorca alebo kosoštvorca? (ak nie, aký tvar musí mať?) 
 

A) Nie, musí mať tvar obdĺžnika 
B) Áno 
C) Nie, musí mať tvar len štvorca, prípadne obdĺžníka 

 
231. Hráč, ktorého R pre porušenie ustanovenia Pravidla IV. nepripustil ku hre alebo ho vykázal z HP sa môže zúčastniť, 
alebo znova zúčastniť na hre, až keď: 
 

A) dá svoj výstroj do poriadku 
B) je lopta mimo hry 
C) sa R ohlási od stredovej zástavky 
D) sa R presvedčí, že výstroj hráča je v poriadku 
E) dá R súhlas, aby sa na hre zúčastnil, alebo znova zúčastnil 

 
232. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Hráč, ktorý vykonáva PK sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na 
vykonanie PK, ale skôr než lopta bola v hre. Ak nebol dosiahnutý gól: 
 

A) R hru skončí 
B) R preruší hru, vinníka napomenie (ŽK), predĺží hrací čas a nariadi NVK z miesta priestupku. hru ukončí v čase, keď sa lopta po 
správne zahranom NVK dostane dohry 
C) R hru skončí a napomenie (ŽK) previnivšieho sa hráča 

 
233. Hráč družstva A zahral nebezpečným spôsobom voči vlastnej osobe. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru. Konal 
správne? Ak áno, ako potom nadviazal na hru? 
 

A) Nekonal správne 



B) Áno, PVK z miesta priestupku proti družstva A 
C) Áno, NVK z miesta priestupku proti družstvu A  

 
234. Celé družstvo sa dostavilo k stretnutiu bez registračných preukazov. Rozhodca si od vedúceho družstva vyžiadal 
pred stretnutím prehlásenie, že všetci hráči majú platnú lekársku prehliadku, že žiaden z nich nemá zastavenú činnosť a 
nie je v disciplinárnom konaní. Toto prehlásenie v zápise pred stretnutím podpisom potvrdili: 
 

A) Kapitán a vedúci družstva 
B) Kapitán, tréner a vedúci družstva 
C) Kapitán u mládeže aj vedúci družstva 

 
235. Hráč stojaci v priestore vlastnej brány roztiahol ruky, aby súperovi vykryl strelecký uhol. Pritom lopta zasiahla jeho 
ruku. Mal by to rozhodca považovať za úmyselnú hru rukou? 
 

A) Nie, mal by to považovať za bránenie súperovi v hre 
B) Nie, mal by nechať v hre pokračovať, hráč neporušuje pravidlá, je to zaužívaný spôsob hry 
C) Áno 

 
236. Zakázaná hra, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera je posudzovaná ako : 
 

A) surová hra 
B) HNS 
C) NS 

 
237. Striedaný hráč opustil hraciu plochu s vedomím rozhodcu v čase, keď bolalopta mimo hry. Striedajúci hráč mal 
všetky náležitosti v poriadku, malo sa pokračovať v hre kopom z rohu v prospech strany, ktorej hráč striedal. Tento hráč 
mal vykonať kop z rohu. Rozhodca trval na tom, aby pred vykonaním kopu z rohu vopred vstúpil na hraciu plochu a 
potom išiel kop z rohu realizovať. Konal rozhodca správne? 
 

A) Nie, R si nesprávne vysvetlil skutočnosť v súvislosti so striedaním hráčov 
B) Áno 
C) Nie, nemá to vplyv na ukončenie striedania 

 
238. Hráč nevykonal otvárací výkop správne. Za opakovanie tohto priestupku pri otváracom výkope ho rozhodca 
napomenul (ŽK). Konal rozhodca správne? 
 

A) Nie, napomenúť ŽK ho mal pri prvom porušení pravidla 
B) Áno 
C) Nie, za porušenie pravidiel tohto typu sa hráč nenapomína ŽK, otvárací výkop sa opakuje 

 
239. Sú čiary, ktoré ohraničujú pokutové a bránkové územia súčasťou týchto území? 
 

A) Áno, ale len v prípade pokutového územia 
B) Áno, celá šírka čiar ohraničujúca pokutové a bránkové územie patrí do týchto území 
C) Nie 

 
240. Bližšie špecifikujte priestupky hráčov voči brankárovi na základe pokynov ohľadne pravidiel hry, ak hráč : 
 

A) skočí na brankára pod zámienkou hlavičkovania lopty  
B) sa zohne pred brankárom v snahe zabrániť mu dostať sa k lopte 
C) stojí počas vykonávania kopu z rohu pred brankárom a prekáža mu v pohybe skôr, ako je lopta v hre 
D) sa pokúša kopnúť do lopty, keď sa ju brankár snaží uviesť do hry 

 
241. K stretnutiu sa nedostavil delegovaný rozhodca, prítomní boli len delegovaní asistenti rozhodcu. O spôsobilosti 
hracej plochy rozhodol delegovaný delegát stretnutia. Bol to správny postup? 
 

A) Nie 
B) Áno, pokiaľ je to výslovne uvedené v rozpise súťaží 
C) Áno 



 
242. Je používanie chráničov predkolenia povinné vo všetkých kategóriách? 
 

A) Nie u mladších žiakov nie je povinná, upresňuje to Súťažný poriadok 
B) Nie u mladších žiakov nie je povinná, upresňuje to Rozpis súťaží VsFZ 
C) Áno 

 
243. Rozhodca rozhodoval priateľské stretnutie medzi družstvom I. ligy a družstvom IV. ligy. Kapitáni a vedúci družstiev 
sa nedohodli na počte striedajúcich hráčov. Koľkým hráčom umožní rozhodca striedať v tomto stretnutí? 
 

A) Šiestim hráčom z každého družstva 
B) Piatim hráčom z každého družstva 
C) Trom hráčom z každého družstva 

 
244. Obranca napľul vo vlastnom pokutovom území súperovi do tváre v čase, keď brankár jeho družstva zachytil loptu 
na bránkovej čiare. Rozhodca tento priestupok videl. 
 

A) Prerušil hru, obrancu vylúčil (ČK) a nariadil NVK za opľutie súpera 
B) Prerušil hru, obrancu vylúčil (ČK) a nariadil PK 
C) Prerušil hru, obrancu napomenul (ŽK) a naridil PK 

 
245. Futbalový klub sa rozhodol podať námietku proti štartu hráča súpervoho družstva v majstrovksom stretnutí. Do 
akého termínu po stretnutí musí byť námietka podaná písomne dopručene poštou riadiacemu orgánu súťaže? 
 

A) Do 2 dní 
B) Do 4 dní 
C) Do 3 dní 

 
246. Aké znamenie (signál) dáva rozhodca k vykonaniu výkopu? 
 

A) Vždy píšťalkou 
B) Môže aj rukou a hlasom - hraj 
C) Môže aj iným vhodným signálom 

 
247. Môže hráč v obrannej alebo útočnej akcii opustiť hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, ak sa ihneď na hraciu 
plochu vráti? 
 

A) Nie, pretože nemá na to súhlas R 
B) Áno 
C) Nie, pravidlá to nedovoľujú 

 
248. Môže byť mimo hry hráč, ktorý je v okamihu prihrávky spoluhráča v rovnakej vzdialenosti od súperovej bránkovej 
čiary ako lopta? 
 

A) Áno a R nariaďuje NVK za postavenie hráča mimo hry 
B) Áno a R nariaďuje NVK za hráča mimo hry 
C) Nova odpoved 

 
249. Vymenuj územia, ktoré sú vyznačené na hracel ploche! 
 

A) Stredové územie (1), pokutové územie(2), bránkové územie(2), rohové územie(2) 
B) Stredové územie(1), pokutové územie(2), bránkové územie (2), rohové územie(4), územie pokutového oblúka(2) 
C) Pokutové (2), bránkové (2), rohové (4) 

 
250. Bez toho, že by bol hráč zranený, zaľahol vo vlastnom pokutovom území úmyselne loptu, aby s ňou súper nemohol 
hrať. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) za NS a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) na NS a nariadil PK 



C) Nechal pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 
 
251. Ak po splnení formalít, t.j. odovzdaní RP a podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi družstiev R zistí, že niektorý z 
hráčov pri nástupe do hry preukazuje cudzím RP : 
 

A) priestupok zaznamená v zápise, za tohto hráča smie nastúpiť iný hráč 
B) RP hráčovi odoberie, priestupok zaznamená v zápise, za tohto hráča smie nastúpiť iný hráč 
C) RP hráčovi odoberie, priestupok zaznamená v zápise, za tohto hráča nesmie nastúpiť iný hráč 

 
252. Ktoré družstvo je oprávnené vykonať výkop na začitaku II. polčasu? 
 

A) Družstvo, ktoré nevykonávalo výkop na začiatku stretnutia 
B) Družstvo, ktoré vykonávalo výkop na začiatku stretnutia 
C) Súper družstva, ktoré nevykonávalo výkop na začiatku stretnutia 

 
253. Hráč sa v I. polčase dopustil za chrbtom rozhodcu priestupku, ktorý zasluhoval podľa názoru delegáta zväzu 
vylúčenie z hry. Po rozbore situácie v kabíne rozhodcov v polčasovej prestávke, rozhodca na pokyn delegáta zväzu, 
nepripustil hráča do II. polčasu. Bolo rozhodnutie rozhodcu správne? 
 

A) Nie 
B) Áno, bolo to v súlade s Pravidlami futbalu 
C) Áno, herná situácia bola správne poriešená 

 
254. Ako postupuje rozhodca, ak hráč v boji o loptu v súperovom pokutovom území (mimo bránkového územia), vrazí do 
súperovho brankára ramenom na rameno? Vrážanie nebolo pre brankára ani prudké ani nebezpečné. 
 

A) Preruší hru a nariadi NVK z miesta priestupku 
B) Preruší hru a nariadi PVK z miesta priestupku 
C) Nepreruší hru, nebolo porušené pravidlo 

 
255. Hosťujúce družstvo bolo v útoku na súperovej polovici. AR vtom spozoroval, že za crbtom R obranca hostí kopol 
útočníka súpera. Zistený priestupok signalizoval : 
 

A) ihneď 
B) pri najbližšom prerušení hry 
C) po skončení útočnej akcie 

 
256. Ako postupuje rozhodca, ak v priebehu stretnutia (počas neprerušenej hry) prechádza okolo hracej plochy 
(neohradené ihrisko) pohrebný sprievod? 
 

A) R preruší hru, počká až sprievod prejde, potom nadviže na hru RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry, 
nastaví premeškaný čas na konci príslušného polčasu a podá o tom správu v zápise 
B) Hru prerušuje len v prípade, že ide sprivod so štátnou vlajkou 
C) Hru neprerušuje, Pravidlá futbalu mu to nenariaďujú, je to na posúdení R 

 
257. Je kapitán družstva v zmysle súťažného poriadku oprávnený požiadať rozhodcu o odpísanie si zápisu o stretnutí 
pred stretnutím? 
 

A) Nie, kapitán na to pred stretnutím nemá právo 
B) Áno, ale len súpisku vlastného družstva 
C) Áno, má na opísanie si súpisiek oboch mužstiev právo 

 
258. V polčasovej prestávke hrubo urazil hráč na chodbe pred kabínami asistenta rozhodcu. Túto urážku počul aj 
rozhodca stretnutia. Aké malo byť opatrenie rozhodcu? 
 

A) R vylúčil hráča z hry, dôvod oznámil kapitánovi príslušného družstva a priestupok popísal v zápise 
B) R hráča vykázal z hry, družstvo pokračovalo v II. polčase o jedného hráča menej 
C) R hráča vykázal z hry, dôvod oznámil kapitánovi, za tohto hráča mohol nastúpiť náhradník 

 



259. Brankár chytil z bezprostrednej blízkosti prudko vystrelenú loptu. Zostal na nej ležať otrasený, asi 1 meter pred 
vlastnou bránkovou čiarou vo vnútri bránkového územia. Rozhodca : 
 

A) Prerušil hru, po ošetrení brankára vhodil RL na tej čiare, ktorá ohraničuje bránkové územie a je rovnobežná s bránkovou čiarou a 
to najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry 
B) Nechal pokračovať v hre, zranenie brankára bolo nezavinené, požiadal hráčov o odkopnitie lopty za postrannú čiaru 
C) Prerušil hru, po ošetrení branára vhodil RL na mieste, kde bola v čase prerušenia hry 

 
260. Ako postupuje rozhodca, ak brankár pri chytaní lopty vo vlastnom pokutovom území nastaví nohu alebo koleno 
smerom proti dobiehajúcemu súperovi a vysunutou nohou alebo kolenom ho zasiahne? 
 

A) Nechá pokračovať v hre, pravidlo nie je porušené, je to zaužívaný spôsob hry brankára 
B) Preruší hru, hráča podľa povahy priestupku napomenie (ŽK) alebo vylúči z hry (ČK) a nariadi NVK  
C) Preruší hru, hráča podľa povahy priestupku napomenie (ŽK) alebo vylúči z hry (ČK) a nariadi PK 

 
261. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop a hráč brániaceho 
duržstva vkročia predčasne do pokutového územia prv, než je lopta v hre. Tá prejde za bránkovú čiaru mimo priestor 
brány. 
 

A) R predĺži hrací čas, oboch hráčov napomenie (ŽK) a PK sa opakuje 
B) R predĺži hrací čas a PK sa opakuje 
C) Predĺži hrací čas, oboch hráčov napomenie (ŽK) a nariadi kop od brány 

 
262. Obránca stratil rovnováhu a padajúc vo vlastnom PÚ nechtiac sa dotkol lopty rukou. Lopta následkom dotyku 
zmenila smer a útočníkovi súpera bola tým zmarená jasná gólová príležitosť. R : 
 

A) nechal pokračovať v hre, poravidlo nebolo porušené 
B) prerušil hru, nariadil PK a obráncu napomenul ŽK za NS 
C) prerušil hru, nariadil PK, OT nebolo nutné udeliť, nakoľko hral rukou neúmyselne 

 
263. Brankár napľul vo vlastnom pokutovom území súperovi do tváre. Lopta bola pritom v hre a priestupok videl 
rozhodca. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK 
B) Brankára vylúčil (ČK) a nariadil PK 
C) Brankára napomenul (ŽK) a nariadil PK 

 
264. Lopta sa stala nespôsobilou ku hre priamo po vykonaní kopu od brány (ešte nebola v hre) skôr, ako sa lopty dotkol 
hráč súperovho družstva. Rozhodca: 
 

A) Po výmene lopty nariadil RL na mieste, kde praskla 
B) Po výmene lopty nariadil RL, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) Po výmene lopty nariadil kop od brány opakovať 

 
265. Divák počas stretnutia vhodil do hracej plochy fľašu, ktorá zasiahla hráča hostí, ktorý sa v tom čase nachádzal v 
rohovom území, pričom lopta bola v hre. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Stretnutie ihneď ukončil pre inzultáciu  a podrobne popísal v zápise o stretnutí 
B) Po ošetrení hráča nadviazal na hru NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry, urobil opatrenia prostredníctvom HÚ a 
všetko podrobne popísal v zápise 
C) Po ošetrení hráča nadvaizal na hru RL v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry, urobil opatrenia prostredníctvom 
HÚ a prípad popísal v zápise o stretnutí 

 
266. Obránca úmyselne vyrazí loptu rukou, ktorá smeruje z NVK do brány. R : 
 

A) obráncu napomenie (ŽK) a nariadi PK 
B) obráncu vylúči (ČK) a nariadi PK 
C) naridi PK 

 



267. Zahrával sa PK v predĺženej hre. Keď sa lopta blížila k bráne, vhodil nedisciplinovaný divák fľašu do PÚ a tá 
dopadla tesne (1m) pred brankára chytajúceho PK. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal, stretnutie ukončil v momente, keď sa lopta dostala do hry, podal správu 
B) Gól neuznal, predĺžil hrací čas a PK nechal opakovať, podal správu 
C) Gól neuznal, predĺžil hrací čas a nariadil RL z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
268. Ako postupuje rozhodca, ak sa vylúčený hráč zdráha opustiť hraciu plochu? 
 

A) R dá vylúčeného hráča násilým vyviesť z HP prostredníctvom HÚ 
B) R požiada HÚ aby za pomoci súpera hráča vyviedli z HP 
C) R stanoví kapitánovi príslušného družstva krátky primeraný čas (1 - 2 minúty) na opustenie HP. Ak vylúčený hráč neopustí HP 
ani počas takto stanoveného času, R má právo predčasne skončiť stretnutie 

 
269. Hráč, ktorému sa 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. R : 
 

A) gól uznal 
B) gól neuznal, hráča napomenul (ŽK), vykázal ho z HP a nariadil NVK z miesta, kde zahral s loptou 
C) gól neuznal, hráča vykázal z HP a nariadil NVK z miesta, kde zahral s loptou 

 
270. Môže byť v postavení mimo hry spoluhráč hráča vykonávajúceho voľný kop? 
 

A) Nie, nikdy nemôže byť 
B) Môže 
C) Nie, takúto hernú situácia pravidlo XVI. vylučuje 

 
271. Náhradník, ktorý nebol nasadený do hry vstúpil na HP ako12. hráč a vo vlastnom PÚ udrel súpera. R prerušil hru a : 
 

A) náhradníka vylúčil (ČK) za udretie súpera a nariadil RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) náhradníka napomenul (ŽK) za neoprávnený vstup, následne vylúčil (ČK) za udretie a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v 
čase prerušenia hry 
C) náhradníka vylúčil (ČK) za udretie a nariadil RL na mieste priestupku 

 
272. Uveďte, po dovŕšení koľkých rokov môže byť žiak zaradený do súťaží (kedy môže byť najskôr evidovaný)? 
 

A) Po dovŕšení 7 rokov 
B) Po dovŕšení 6 rokov 
C) Po dovŕšení 8 rokov 

 
273. Rozhodca v priebehu stretnutia prerušil hru za účelom napomenutia hráča za nešportové správanie. Po prerušení 
hry rozhodca zistil, že nemá žltú kartu (mal len červenú). Rozhodca napomenul hráča len slovne. Konal správne? 
 

A) Áno, ale uvedenú skutočnosť musí oznámiť kapitánovi družstva 
B) Nie 
C) Áno, musí to oznámiť kapitánovi a ved. mužstva v čase napomínania 

 
274. Aké rozmery má rohový štvrťkruh? 
 

A) Polomer rohového šrvrťkruhu je 1 m 
B) Priemer rohového štvrťkruhu je 1 m 
C) Priemer  rohového štvrťkruhu je 1,1 m 

 
275. Obranca bránil nedovolene súperovi v hre vo vlastnom pokutovom území. Potom ho útočník udrel päsťou do pleca. 
Rozhodca obe situácie videl a urobil nasledovné opatretnia: 
 

A) Prerušil hru, útočníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK za nedovolené bránenie z miesta priestupku 
B) Prerušil hru, útočníka bylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK z miesta priestupku, R potrestal ťažší priestupok 
C) Prerušil hru, útočníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK za nedovolené bránenie 



 
276. Hráč bol ošetrovaný za bránkovou čiarou mimo hracej plochy. Mohol nastúpiť do hry so súhlasom rozhodcu v 
neprerušenej hre z ktoréhokoľvek miesta spoza postrannej čiary? 
 

A) Áno 
B) Nie, pravidlá futbalu to nedovoľujú 
C) Nie, do hry môže vstúpiť v neprerušenej hre z ktoréhokoľvek miesta spoza bránkovej čiary 

 
277. Je povinný vedúci družstva na žiadosť rozhodcu preukázať svoju totožnosť? 
 

A) Nie, R na to nemá právo 
B) Áno 
C) Nie, vedúci družstva nie je povinný túto požiadavku R akceptovať 

 
278. Hracia plocha bola vyznačená dobre viditeľnými čiarami, pričom šírka postrannej čiary bola 8 cm a šírka bránkovej 
čiary 12 cm ( bránková čiara bola rovnako široká ako šírka bránkových žrdí a brvna). Bola hracia plocha vyznačená v 
súlade s pravidlom I? 
 

A) Nie, šírka postrannej čiary musí byť rovnako široká, ako šírka bránkovej čiary 
B) Nie pretiže šírka v tilerancii 8 - 12 cm nie je správna 
C) Áno 

 
279. Hráč zahrával priamy voľný kop. Priamou strelou nastrelil brvno súperovej brány, bežal za odrazenou loptou a 
chcel ju už v pokutovom území dopraviť do brány. Tesne predtým ho zozadu nohou surovo zrazil obranca súpera. 
Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Obrancu vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
B) Obráncu vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK proti útočníkovi za dvojité hranie 
C) Obráncu napomenul (ŽK) a nariadil PK 

 
280. Vedúci dorasteneckého družstva hostí prišiel bezprostredne po stretnutí (pred prevzatím registračných preukazov 
hráčov) do kabíny rozhodcu a požiadal ho, aby si mohol odpísať zo zápisu popis priestupkov hráčov pre disciplinárne 
konanie. Rozhodca mu to nedovolil. Konal správne? 
 

A) Áno, nie je to v právomoci vedúceho družstva 
B) Nie 
C) Áno, mohol tak urobiť len v sprievode kapitána družstva 

 
281. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop, predčasne vkročí 
do  pokutového oblúka Ak  lopta neprejde z pokutového kopu priamo za bránkovú čiaru do brány: 
 

A) R hru ihneď skončí 
B) R vinníka napomenie (ŽK) a PK nechá opakovať, predĺží hrací čas 
C) R nariadí PK opakovať, predĺží hrací čas 

 
282. 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 prerušil hru: 
 

A) Vinníka napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) Nariadil NVK z miesta priestupku 
C) Nariadil PVK z miesta priestupku 

 
283. Musí rozhodca vždy rozhodnúť v súlade so signalizáciou rozhodcu? 
 

A) Nemusí, právo konečného rozhodnutia prináleží iba R 
B) Musí, vyplýva to z jeho funkcie a z funkcie AR 
C) Musí, ináč dehonestuje činnosť AR a preberá na seba celú zodpovednosť 

 
284. Rozhodca nadväzoval na hru rozhodcovskou loptou. Lopta opustila ruky rozhodcu a skôr než dopadla na zem, 



kopol jeden z hráčov úmyselne súpera. Rozhodca: 
 

A) Hráča z hry vylúčil (ČK) a nariadil PVK z miesta priestupku 
B) Hráča vylúčil z hry (ČK) a vhadzovanie RL opakoval 
C) Hráča z hry vylúčil (ČK) a nariadil NVK z miesta priestupku 

 
285. Počas hry spadla stredová zástavka. Usporiadateľ ju umiestnil priamo na postrannú čiaru. Lopta bola v hre a od 
tejto zástavky sa odrazila späť do hracej plochy, kde sa jej zmocnil jeden z hráčov. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, zástavku nechal umiestniť na správne miesto a vhre pokračoval NVK z miesta priestupku 
B) Prerušil hru, zástavku nechal umiestniť na predpísané miesto, t.j. 1m od postrannej čiary a nariadil NVK z miesta, kde došlo k 
dotyku s loptou 
C) Prerušil hru ihneď po dotyku lopty s takto umiestnenou stredovou zástavkou, nechal zástavku umiestniť na správne miesto a 
vhodil rozhodcovskú loptu v mieste, kde došlo k dotyku. 

 
286. Na klzkom a šmykľavom teréne skončil jeden z útočníkov zotrvačnosťou svojho pohybu v bráne súpera za 
bránkovou čiarou, kde sa choval kľudne - neovplyvňoval rušivo hru. Jeho spoluhráč dosiahol v tom čase gól. 
 

A) R gól neuznal a nariadil RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) R gól uznal 
C) R gól neuznal a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
287. Definujte, čo podľa Pravidlá XII. rozumieme pod skočením na súpera : 
 

A) výskok hráča smerom proti súperovi 
B) výskok hráča zozadu na súpera i vtedy, keď hráč pritom upaží, aby zdôraznil, že pri výskoku nepoužíva ruky 
C) skok hráča smerom proti súperovi na loptu, keď s ňou hrá súper 

 
288. Zahrával sa nepriamy voľný kop proti brániacej strane v jej pokutovom území. Po jeho zahratí sa lopta odrazila od 
rozhodcu a skončila v bráne súpera. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop od brány 
B) Gól neuznal a nariadil NVK opakovať 
C) Gól uznal, R je súčasť hry 

 
289. Hráč dosiahol gól priamo z kopu z rohu do súperovej brány. Rozhodca po dosiahnutí gólu prerušil hru a : 
 

A) Gól neuznal a naridil kop od brány 
B) Gól neuznal a naridil kop z rohu opakovať 
C) Gól neuznal 

 
290. Ako postupuje rozhodca, ak jedno z družstiev zmešká nástup do II. polčasu? 
 

A) R to uvedie so zdôvodnením do zápisu o stretnutí 
B) R to nechá bez povšimnutia, Pravidlá futbalu s takou situáciou nepočíta 
C) R napomenie ŽK kapitána, ktorý je za nástup družstva zodpovedný 

 
291. Komu sú kluby povinné hlásiť (oznamovať) konanie priateľského (prípravného) futbalového stretnutia? 
 

A) Nie sú povinné hlásiť, je to len orientačné nariadenie 
B) Riadiacemu orgánu podľa miesta konania stretnutia 
C) Príslušnému riadiacemu orgánu podľa sídla usporiadajúceho klubu 

 
292. 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? 
 

A) Signalizoval zdvihnutou zástavkou v čase, keď bola lopta mimo hry a oznámil nešportový prejav trénera 
B) Mal zareagovať ihneď a to zdvihnutím zástavky a oznámiť R nešportový prejav trénera 
C) Nesignalizuje, ale nešportový prejav oznámi R v polčasovej prestávke, resp. po skončení stretnutia 



 
293. Zahrával sa PK v normálno hracom čase, spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop, vkročí predčasne do  
pokutového oblúka a lopta sa odrazí od bránkovej žrde alebo brvna na hraciu plochu a zahral ňou previnivši sa hráč. 
 

A) R hráča napomenul ŽK a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) R nariadi NVK z miesta, kde spoluhráč hráča vykonávajúceho PK vkročil predčasne do pokutového oblúka 
C) R nechal pokračovať a vinníka napomenul pri najbližšom prerušení 

 
294. Koľko krokov najviac môže brankár urobiť vo vlastnom pokutovom území bez lopty? 
 

A) Neobmedzený počet 
B) Štyri kroky 
C) Osem krokov 

 
295. Hráč v čase, keď bola lopta v hre, úmyselne kopol spoluhráča. R to kvalifikuje ako : 
 

A) HNS 
B) surovú hru 
C) nebezpečnú hru 

 
296. Tréner dával hráčom v priebehu hry taktické pokyny, pričom sa choval športovo. Bol vzdialený od postrannej čiary 
iba 1 meter, ale v technickej zóne. Je to v zmysle pravidiel dovolené? 
 

A) Nie, tréner nemôže dávať takéto pokyny 
B) Áno 
C) Nie, vzdialenosť postavenia trénera od postrannej čiary nebola v súlade s Pravidlami futbalu  

 
297. Aby sa zbavil postavenia mimo hry, opustil hráč útočiaceho družstva hraciu plochu, ale urobil tak bez súhlasu 
rozhodcu 
 

A) R hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo 
B) R prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) R prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
298. Za násilie (inzultáciu) na rozhodcovi, AR alebo NR sa považuje 
 

A) udretie 
B) kopnutie 
C) úmyselné podrazenie 
D) násilné vrazenie 
E) násilné mykanie 
F) násilné vyrazenie púšťalky z úst 
G) úmyselné prudké udretie loptou 
H) udretie kameňom alebo iným predmetom 

 
299. Majstrovské stretnutie viedol oddielový rozhodca. V 10. minúte II. polčasu sa do areálu štadióna dostavil pôvodne 
delegovaný rozhodca. Mal delegovaný rozhodca prevziať vedenie tohto stretnutia? 
 

A) Nie, stretnutie už viedol oddielový R, ktorý mal na to všetky predpoklady 
B) Nie, Pravidlá futbalu takéto riešenie neumožňujú, pretože stretnutie viedol oddielový  R 
C) Áno 

 
300. V okamihu vystrelenia lopty na bránu vnikol divák na hraciu plochu a zasiahol loptu smerujúcu jasne do brány. 
Zabránil tým dosiahnutie gólu. Rozhodca hru prerušil, diváka nechal vyviesť z HP a na hru nadviazal: 
 

A) NVK v mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) NVK v mieste, kde sa divák dotkol lopty 
C) RL v mieste, kde sa divák dotkol lopty  

 



301. 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. 
 

A) R gól uznal (neboli porušené pravidlá) 
B) R gól neuznal a nariadil NVK z miesta priestupku 
C) R gól neuznal a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
302. Zotrvačnosťou pohybu sa ocitli dvaja hráči súpera mimo hracej plochy a tam sa vzájomne napadli päsťami v čase, 
keď bola lopta v hre. Rozhodca prerušil hru: 
 

A) Oboch vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Oboch vinníkov vylúčil z hry (ČK) a vhodil RL na mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry 
C) Oboch vinníkov vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
303. Družstvo vykonalo zo vzdialenosti 20 metrov od brány súpera nepriamy voľný kop tak, že prvý hráč sa lopty len 
dotkol, lopta sa nepohla a jeho spoluhráč vystrelil na bránu. Bol priamo dosiahnutý gól bez toho, aby loptu niekto 
tečoval. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal 
B) Gól neuznal a nariadil kop od brány 
C) Gól neuznal, nariadil NVK opakovať  

 
304. Doplňte hrací čas v jenotlivých súťažiach podľa Pravidiel futbalu: 
 

A) pre dospelých                   2 x 45 min. 
B) pre starší dorast                2 x 45 min. 
C) pre mladší dorast               2 x 40 min. 
D) pre staršie žiactvo              2 x 35 min. 
E) pre mladšie žiactvo            2 x 30 min. 
F) pre prípravku a minifutbal  2 x 25 min. 
G) pre ženy                             2 x 45 min. 
H) pre žiačky                          2 x 25 min. 

 
305. Družstvo sa dopustilo závažného disciplinárneho previnenia. Môže riadiaci orgán rozhodnúť, že družstvo bude 
zaradené pre budúci ročník do súťaže o jeden stupeň nižšie? 
 

A) Áno 
B) Nie, takýto trest nie je možný 
C) Disciplinárne riešenie takouto formou je neprípustné 

 
306. Ktorú časť tela považujeme pri vrážaní do súpera za rameno? 
 

A) U vrážajúceho časť ruky od lakťa po dlaň a u súpera okrem toho aj časť hrudníka a lopatky 
B) U vrážajúceho časť paže od pleca po lakeť a u súpera okrem toho aj časť hrudníka 
C) U vrážajúceho časť paže od pleca po lakeť a u súpera okrem toho aj časť hrudníka a lopatky 

 
307. Je pri zahratí kopu z rohu lopta v hre len vtedy, keď opustí rohové územie? 
 

A) Áno, je to presné znenie Pravidla XVII. 
B) Nie 
C) Áno, je do nej kopnuté a opustí rohové územie, to je znenie Pravidla XVII. 

 
308. Asistent rozhodcu signalizoval, že jeden z hráčov družstva A bol mimo hry. Rozhodca signál spozoroval, ale keď 
zbadal, že sa lopty zmocnilo družstvo B, dal rukou znamenie, že družstvu B poskytol výhodu v hre. Vzápätí sa však 
zmocnilo lopty družstvo A a dosiahlo gól. 
 

A) R gól neuznal a nariadil NVK za hráča mimo hry 
B) R gól neuznal, ospravedlnil sa za svoju chybu a nariadil RL na mieste priestupku 
C) R gól uznal 



 
309. Kedy sa začína právomoc rozhodcu daná pravidlami? 
 

A) V okamihu, keď vstúpi na hraciu plochu 
B) Od príchodu do areálu štadióna 
C) Od podpísania zápisu kapitánmi družstiev 

 
310. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč pri hre vážne zranil? 
 

A) Ihneď preruší hru, povolí na HP vstup lekárovi a masérovi (posúdia stav zraneného hráča), prípadne nosičom s nosidlami (pokyn 
na pokračovanie v hre dá až vtedy, keď osoby nezúčastnené na hre po ošetrení alebo odnesení hráča opustia HP) 
B) Neprerušuje hru ihneď, najprv si preverí závažnosť zranenia a v najbližšom prerušení hry ho nechá ošetriť 
C) Neprerušuje hru ihneď, chvíľu počká, ako sa bude prejavovať zranenie,  potom prehodnotí situáciu 

 
311. V akej vzdialenosti od lopty sa môžu zdržiavať spoluhráči toho hráča, ktorý vykonáva kop z rohu? 
 

A) Pravidlá to nepredpisujú, môžu stáť i v bezprostrednej blízkosti od lopty 
B) Nesmú prekážať hráčovi v rozohratí lopry 
C) Musia byť vzdialení 9,15m od lopty 

 
312. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase. Loptu, ktorá sa odrazí od bránkovej žrde , zahrá druhý raz hráč, ktorý 
pokutový kop vykonal: 
 

A) R hráča napomenie (ŽK) a nariadi NVK z miesta, kde sa hráč druhý raz dotkol lopty 
B) R nechá v hre pokračovať 
C) R nariadi NVK z miesta, kde sa hráč druhý raz dotkol lopty 

 
313. Hráč, ktorý bol v priebehu stretnutia vylúčený, neodišiel do kabíny, ale v drese sa znovu vrátil na hraciu plochu a 
zakázaným hraním rukou vo vlastnom pokutovom území zabránil súperovi v dosiahnutí istého gólu. Rozhodca hru 
prerušil: 
 

A) Hráča vykázal z HP, nariadil PK a podal o tom správu v zápise o stretnutí 
B) Hráča vykázal z HP, nariadil NVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP 
C) Hráča vykázal z HP, vhodil RL  v mieste, kde bola v momente prerušenia hry a podal o tom správu v zápise o stretnutní 

 
314. Môže družstvo na začiatku stretnutia nastúpiť k stretnutiu bez brankára? 
 

A) Áno je to plne v kompetencii družstva 
B) Áno, ale loptu múže do rúk chytať lern jeden hráč 
C) Nie, družstvo musí na začiatku stretnutia nastúpiť vždy s brankárom (aj keď nastupuje s menším počtom hráčom akoo 11) 

 
315. Pri nebezpečnej hre vysokou nohou tzv. nožničkami nezasiahol obranca loptu, ale hráča súpera. Situácia sa 
odohrala v neprerušenej hre v pokutovom území obrancovho družstva. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, obráncu napomenul (ŽK) a nariadil NVK za nebezpečnú hru vysokou nohou 
B) Prerušil hru, obrancu napomenul (ŽK) alebo vylúčil z hry (ČK) (podľa závažnosti priestupku) a nariadil PK 
C) Prerušil hru a nariadil NVK za nebezpečnú hru vysokou nohou 

 
316. Môže hrať hráč v súťažiach, ktoré riadi VsFZ, bez obuvi? 
 

A) Nie, hrať bez obuvi je zakázané 
B) Áno, ale bez obuvi musia hrať obe družstvá 
C) Áno, ale prehlásenie o možných zraneniach podpíšu v zápise obaja kapitáni 

 
317. 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: 
 

A) Nepovolil, môžu striedať len zraneného hráča, ktorý mal vykonať PK 



B) Povolil 
C) Nepovolil, nebolo to v súlede s praidlom III. 

 
318. Družstvo nastúpilo ku hre s 10 hráčmi. V 15. min. I. polčasu vbehol 11. hráč na HP bez súhlasu R, zúčastnil sa hry a 
vo vlastnom PÚ úmyselne kopol súpera, keď bola lopta v hre. R prerušil hru : 
 

A) hráča napomenul (ŽK) za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil (ČK) za kopnutie súpera a nariadil RL, na mieste, kde bola 
v čase prerušenia hry 
B) hráča vylúčil z hry (ČK) za kopnutie súpera (ťažší priestupok) a nariadil PK, išlo o dopňujúceho hráča 
C) hráča napomenul (ŽK) za neoprávenený vstup na HP, následne vylúčil  z hry (ČK) za kopnutie súpera a nariadi NVK z miesta, 
kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
319. Zostáva lopta v hre, ak sa dotkne asistenta rozhodcu na postrannej čiare a od nedo sa odratí späť na hraciu 
plochu? 
 

A) Nie, je mimo hry a R nariadi vhdzovanie lopty 
B) Nie, je mimo hry a R nariadi RL 
C) Áno 

 
320. Uveďte, aké majú byť minimálne rozmery hracej plochy pre stretnutia riadené VsFZ? 
 

A) 100 x 75 m 
B) 105 x 70 m 
C) 100 x 60 m 

 
321. Popíšte postup R pri uctievaní pamiatky zosnulého 
 

A) vykonáva sa po žrebovaní pre začiatkom stretnutia, trvá najviac 1 min. hráči zaujmú postavenie pre vykonani otváracieho 
výkopu, až po minúte ticha sa začne hra otváracím výkopom  

 
322. Je možné z voľného kopu priamo dosiahnuť vlastný gól? 
 

A) Nie 
B) Áno, ale len pri PVK 
C) Áno, pri PVK aj pri NVK, pri RL za určitých podmienok 

 
323. Z ktorého miesta sa vykonáva kop od brány? 
 

A) Z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia 
B) Len z čiary bránkového územia, ktorá prechádza vovnobežne s bránkovou čiarou z ktoréhokoľvek miesta 
C) Z tej polovice bránkového územia, ktorá je najbližšie miestu, kde lopta opustila HP  

 
324. Družstvo nastúpilo ku hre s 10 hráčmi. V 15 minúte I. polčasu vbehol jedenásty hráč na hraciu plochu bez súhlasu  
rozhodcu, zúčastnil sa na hre a vo vlastnom pokutovom území úmyselne kopol bez lopty súpera v čase, keď bola lopta v 
hre. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL 
B) Vinníka vylúčil (ČK) a nariadil NVK 
C) Vinníka napomenul (ŽK) za neoprávnený vstup na HP, následne vylúčil (ČK) za udretie súpera a nariadil NVK z miesta, kde bola 
lopta v čase prerušenia hry 

 
325. Ako postupuje rozhodca, ak hráč v neprerušenej hre hrubo urazí slovami osobu nezúčastnenú na hre? 
 

A) Hráča vylúči z hry (ČK) a nariadi proti družstvu vinníka NVK z miesta priestupku 
B) Hráča vylúči z hry (ČK) a nariadi RL proti družstvu vinníka z miesta priestupku 
C) Hráča vylúči z hry (ČK) a nariadi NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
326. Ako postupuje rozhodca, ak kapitán po stretnutí oznámi v kabíne rozhodcov pred prevzatím registračných 
preukazov, že nesúhlasí s vylúčením hráča a žiada z tohoto dôvodu uviesť námietku do zápisu o stretnutí? 



 
A) R zapíše túto námietku do príslušnej rubriky zápisu (na prednej strane) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi. K námietke 
sa potom vyjadrí neskôr na zadnej strane zápisu 
B) R túto námietku neakceptuje, kapitán nemôže vzniesť námietku voči dôvodom ŽK a ČK  hráča 
C) R vysvetlí kapitánovi, že voči tomu nemôže vzniesť námietky, námietku neuvedie do zápisu a bude presviedčať kapitána o svojej 
pravde 

 
327. V neprerušenej hre pribehol domáci kapitán spolu so spoluhráčmi za rozhodcom, pričom tvrdil, že hráč družstva 
hostí č. 3 opľul jeho spoluhráča (ukazoval mu opľutý dres spoluhráča). Rozhodca priestupok nevidel. Pri najbližšom 
prerušení hry sa rozhodca spýtal asistentov, či priestupok nevideli. Asistenti rozhodcu priestupok tiež nevideli. Aké 
opatrenie mal urobiť rozhodca? 
 

A) Nemohol urobiť žiadne opatrenie, pretože priestupok nevidel 
B) Nova odpoved 
C) Nova odpoved 

 
328. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Loptu v pohybe smerom na bránu zadrží cudzie teleso: 
 

A) R predĺží hrací čas a nariadí RL na mieste, kde loptu zadržalo cudzie teleso, hru ukončí v momente, keď RL bude v hre 
B) R predĺži hrací čas a PK sa opakuje 
C) R hru ukončí v momente, keď loptu zadržalo cudzie teleso 

 
329. Doplňte vekové kategórie, ktoré sú stanovené pre súťaže ženského futbalu: 
 

A) kategória žiačky                                          6 - 15 rokov 
B) skupiny - prípravka, minifutbal                     6 - 10 rokov 
C) kategória dorastenky                                 15 - 18 rokov 
D) kategória ženy                                          nad 18 rokov 

 
330. Kto, v akom termíne a akou formou je oprávnený podávať odvolanie proti rozhodnutiu o námietkách, ktoré v I. 
stupňovom riešení vydala príslušná Športovo-technická komisia? 
 

A) Odvolanie podáva výhradne dotknutá osoba písomne, doporučenou poštou do 15 dní od zverejnenia v ÚS 
B) Odvolanie podáva výhradne výbor klubu písomne, doporučene poštou, do 15 dní od uverejnenia v úradnej správe alebo 
doručením písomného rozhodnutia I. stupňového riešenia 
C) Odvolanie podáva výhradne dotknutá osoba doporučene poštou do 3 dní od zverejnenia v ÚS 

 
331. Môže sa súťažné stretnutie mládeže (dorastenci, žiaci) hrať bez polčasovej prestávky? 
 

A) Áno za podmienok stanovených v Pravidle VII. odst. f 
B) Áno, ale musia s tým súhlasiť všetci hráči a prehlásenie podpíše aj vedúci a tréner družstva 
C) Nie, v súťažiach mládeže sa polčasová prestávka musí dodržať 

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

A) Rozmery 50 x 30 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 150 cm vysokých, zaoblených  
B) Rozmery 60 x 50 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 150 cm vysokých, zaoblených 
C) Rozmery 60 x 40 cm, upevnenie na pomocných žrdiach najmenej 150 cm vysokých,  zaoblených 

 
333. Môže rozhodca nariadiť priamy voľný kop alebo pokutový kop (podľa miesta priestupku) za neúmyselné porušenie 
pravidie? 
 

A) Áno, za preistupky uvedené v Pravidle XII.B 
B) Nie 
C) Áno, napr. za neúmselné harnie rukou bez osobného trestu 

 
334. Považuje sa za držanie súpera (porušenie pravidla XII) len držanie súpera za niektorú časť jeho tela? 
 

A) Áno, výhradne len za niektorú časť tela 



B) Áno, pretože držanie napr. za výstroj spadá pod iné pravidlo 
C) Nie (pretože súpera možno držať napríklad aj za výstroj) 

 
335. Rozhodca rozhodoval priateľské stretnutie dvoch účastníkov III. ligy.  Kapitáni a vedúci družstiev sa nedohodli na 
počte streidajúcich hráčov. Koľkým hráčom umožní rozhodca striedanie v tomto stretnutí? 
 

A) Šiestim hráčom z každého družstva 
B) Piatim hráčom z každého družstva 
C) Trom hráčom z každého družstva 

 
336. Kedy sa lopta musí v priebehu stretnutia vymeniť? 
 

A) Keď kapitáni požiadajú o jej výmenu 
B) Keď hráči požiadajú o jej výmenu 
C) Ak rozhodca zistí, že sa stala nespôsobilou ku hre alebo nebezpečnou pre hráčov 

 
337. Vymenuj hracie časy v súťažiach mládeže (aj dorastenky a žiačky)! 
 

A) Starší dorast 2 x 45 minút, mladší dorast 2 x 40 minút, starší žiaci 2 x 35 minút, mladší žiaci 2 x 30 minút, prípravka 2 x 25 minút, 
dorastenky 2 x 40 minút, žiačky 2 x 25 minút 
B) Starší dorast 2x45 minút, mladší dorast 2x40 minút, starší žiaci 2x35 minút, mladší žiaci 2x30 minút, prípravka 2x25 minút, 
dorastenky 2x45 minút, žiačky 2x25 minút 
C) Starší dorast 2x45 minút, mladší dorast 2x40 minút, starší žiaci 2x35minút, mladší žiaci 2x30minút, prípravka 2x25 minút, 
dorastenky 2x40 minút, žiačky 2x20 minút  

 
338. Kedy hráč hrá nebezpečne podľa Pravidlá XII. B : 
 

A) ak sa snaží zasiahnúť loptu nohou na úrovni trupu alebo hlavy súpera, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty (tzv. vysoká noha) 
B) robí nožničky smerom na hráča, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty 
C) ak vo výskoku vysunie nohu alebo koleno smerom proti súperovi, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty, ale vysunutou nohou 
alebo kolenom súpera nezasiahne 
D) ak nastaví nohu proti nohe súspera, ktorý má loptu, pričom tento tzv. šľapák smeruje na súperovu nohu cez loptu 
E) ak zdvihne zbytočne vysoko nohu alebo koleno v blízkosti súpera, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty, čím prekáža súperovi, 
aby sa dostal k lopte 
F) ak sa pri útoku snaží vykopnúť loptu z rúk stojaceho alebo ležiaceho súperovho brankára 

 
339. Aký účel majú stredové zástavky a môže sa majstrovské stretnutie uskutočniť aj bez nich? 
 

A) K lepšej orientácii AR a R pri hráčoch mimo hry, sú umiestnené min. 0,5 m od stredovej čiary a sú povinné 
B) K lepšej orientácii, stretnutie sa môže uskutočniť aj bez nich 
C) K lepšej orientácii AR, strenutie sa nesmie bez nich uskutočniť 

 
340. Kto je oprávnený delegovať rozhodcov k rozhodovaniu stretnutí? 
 

A) Riadiaci futbalový zväz prostredníctvom svojej komisie rozhodcov 
B) Riadiaci futbalový zväz prostredníctvom svojej ŠTK 
C) Riadiaci futbalový zväz úprostredníctvom svojej DK 

 
341. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč v útočnej akcii ocitol za postrannou čiarou mimo hracej plochy a ihneď sa 
vrátil na hraciu plochu? 
 

A) R preruší hru a hráča napomenul za neprípustné opustenie HP 
B) R preruší hru a po návrate hráča na HP pokračuje v hre RL 
C) R neprerušuje hru, nebolo porušené pravidlo 

 
342. Náhradník, ktorý nebolo nasadený do hry vstúpil na HP ako 12. hráč bez súhlasu R. Skúr, ako stačil z tohto dôvodu 
R prerušť hru, udrel tohto náhradníka obránca súpera. R ? : 
 

A) náhradníka napomenul (ŽK), obráncu vylúčil (ČK) a nariadil RL na mieste, kde bola v čase prerušenia hry 



B) nahradníka napomenul (ŽK), obráncu vylúčil a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) náhradníka napomenul (ŽK), obráncu vylúčil (ČK) a nariadil PVK z miesta, kde obránca udrel náhradníka 

 
343. Obranca niekoľko metrov pred bránkovou čiarou, mimo vlastného pokutového územia mal roztiahnuté ruky, aby 
tým nepustil súpera k lopte - bránil mu nedovolene v hre. Roztiahnutými rukami sa však vzápätí útočníka dotkol. 
Rozhodca preto prerušil hru. 
 

A) A nariadil NVK z miesta priestupku 
B) A nariadil PVK z miesta priestupku 
C) Nechal pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 

 
344. Útočník sa zotrvačnosťou pohybu dostal do súperovej brány a tam nepôsobil rušivo. Brankár sa tým však cítil 
obťažovaný a udrel v priestore brány stojaceho útočníka, pričom sám stál oboma nohami na bránkovej čiare. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, ČK brankárovi a nariadil PK 
B) Prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK v mieste, kde sa nachádzalo lopta v čase prerušenia hry 
C) Prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ČK) a vhodil RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry 

 
345. R evidentne napomenul ŽK nesprávneho hráča z dôvodu jeho nesprávnejidentifikácie. hráč, ktorý mal byť 
napomenutý, by obdržal druhú ŽK a následne ČK. po tomto nesprávnom verdikte R, hra ihneď pokračovala rozohratím 
VK.  AR, ktorý to postrehol : 
 

A) oznámi túto skutočnosť R po stretnutí, ktorý o tom podá správu 
B) oznámi túto skutočnosť R pri najbližšom prerušení hry 
C) zdvihnutou zástavkou žiada R prerušiť hru, aby mu túto skutočnosť ihneď oznámil 

 
346. Popíšte čo musí vhadzujúci hráč dodržať podľa Pravidla XV. pri vhadzovaní lopty správnym spôsobom: 
 

A) byť v okamihu vhadzovania obrátený tvárou do HP 
B) časťou obidvoch chodidiel stáť na postrannej čiare alebo za postrannou čiarou, mimo HP 
C) musí tak urobiť obidvoma rukami nad hlavou 

 
347. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. PK sa zahrá nepriamo, lopty sa dotkne spoluhráč toho hráča, ktorý PK 
vykonáva a ktorý bol v okamihu vykonania PK mimo pokutového územia a pokutového oblúka a stál za značkou PK: 
 

A) R nechá v hre pokračovať, pravidlo nebolo porušené 
B) R počká na výsledok akcie a hru ukončí 
C) R hru skončí v okamihu, keď sa spoluhráč dotkne lopty 

 
348. Bez ohlásenia sa u rozhodcu vbehol náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, na hraciu plochu a v čase, keď bola 
lopta v hre, ho v súperovom pokutovom území kopol bez lopty obranca súperovho družstva. Rozhodca z tohoto dôvodu 
prerušil hru. 
 

A) Obráncu vylúčil z hry (ČK), náhradníka napomenul (ŽK) a nariadil PK 
B) Obráncu vylúčil z hry (ČK), náhradníka napomenul (ŽK) a nariadil RL na mieste, kde obránca kopol súpera 
C) Obrancu vylúčil z hry (ČK), náhradníka napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta včase prerušenia hry 

 
349. Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ňou 
úmyselne a prudko udrel spoluhráča, ktorý stál na hracej ploche, do tváre. R prerušil hru : 
 

A) Hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK z miesta, kde bol spoluhráč zasiahnutý loptou do tváre 
B) Hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL na mieste, kde bol spoluhráč zasiahnutý loptou do tváre 
C) Hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta cez postrannú čiaru správne vhodená do hry 

 
350. Mládež vo futbale sa zaraďuje do týchto vekových kategórií a skupín :  
 

A) kategória žiaci                                           6 - 14 rokov 
B) skupina prípravka                                     6 - 10 rokov 
C) mladší žiaci                                             10 - 12 rokov 



D) starší žiaci                                              12 - 14 rokov 
E) kategória dorast                                      14 - 18 rokov 
F) skupina mladší dorast                             14 - 16 rokov 
G) starší dorast                                            16 - 18 rokov 

 
351. Kto zodpovedá rozhodcom za spôsobené škody na dopravnom prostriedku, ktorý má zaparkovaný v areáli štadióna 
na mieste určenom a vyhredenom usporiadateľom stretnutia? 
 

A) Usporiadajúci klub 
B) Obaja aktéri hry 
C) Rozhodcovia znášajú škody zo svojo havarijného poistenia 

 
352. Môže prevziať funkciu aistenta rozhodcu delegovaný asistent, ktorý sa dostavil k stretnutiu oneskorene, keď už 
funkciu asistenta rozhodcu vykonáva iný kvalifikovaný rozhodca? 
 

A) Nie 
B) Áno, Pravidlo VI. mu to vyslovene nariaďuje 
C) Áno, veď on bol na to stretnutie delegovaný 

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

A) Ihneď 
B) Pri najbližšom prerušení hry 
C) V polčasovej prestávke, resp. po skončení stretutia to R popíše 

 
354. Môže byť pri vykonávaní PK hráč mimo hry? Hráči oboch mužstiev dodržali prdpísané postavenie, pokiaľ lopta 
nebola v hre. 
 

A) Nemôže 
B) Môže 
C) Teoreticky áno 

 
355. Rozhodca odmietol uviesť do zápisu o stretnutí námietku kapitána družstva proti náležitostiam hracel plochy. 
Konal správne? 
 

A) Áno, Pravidlá futbalu to neumožňujú 
B) Áno, Súťažný poriadok to neumožňuje 
C) Nie 

 
356. Riadiaci orgán neurčil asistentom rozhodcu strany. Rozhodca určil asistentom rozhodcu strany žrebovaním pred 
stretnutím. Konal rozhodca správne? 
 
 

A) Áno, bolo to najobjektívnejšie rozhodnutie 
B) Nie 
C) Áno, čo je popísané v Prvidle V. Povinnosti R pred stretnutím 

 
357. Je rozhodca povinný skontrolovať pred stretnutím výstroj hráčov? 
 

A) Nie je to plne v koptencii kapitána 
B) Nie za výstroj hráčov zodpovedá príslušný klub 
C) Áno 

 
358. Pri akých previneniach hráčov by rozhodca spravidla nemal poskytovať výhodu v hre? 
 

A) Pri surovej hre, HNS (pred udelením ČK) 
B) Pri surovej hre, NS a HNS (pred udelením ČK), pri vyloženej gólovej šanci 
C) Pri taxatívnych priestupkoch uvedených v Pravidle XII. B 



 
359. Ako postupuje delegovaný rozhodca, ak mu usporiadajúci klub odmietne vyplatiť finančné náhrady za 
rozhodovanie stretnutia, na ktoré má nárok v zmysle smerníc a predpisov? 
 

A) Uvedie tieto skutočnosti spolu so zdôvodnením do zápisu a priloží príslušné doklady k vyúčtovaniu podľa schválených smerníc 
B) Odmietne opustiť areál štadióna a trvá na vyplatení náležitostí 
C) Zoberie si do zálohy hodnotnú vec z areálu štadióna 

 
360. Družstvo hralo v stretnutí so 7 hráčmi. Jeden z hráčov tohto družstva odôvodnene, so súhlasom rozhodcu opustil 
hraciu plochu, aby sa nechal ošetriť. Rozhodca z tohoto dôvodu prerušil hru. 
 

A) Stretnutie ihneď ukončil, pretože klesol počet hráčov pod 7 
B) Určil primeraný čas na ošetrenie hráča a po jeho návrate na HP nariadil NVK v mieste, kde nbola lopta v čase prerušenia hry 
C) Určil primeraný čas na ošetrenie hráča a po jeho návrate na HP vhodil RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente 
prerušenia hry 

 
361. Môže rozhodca pri rozhodcovskej lopte prudko hodiť loptu o zem alebo vyhodiť loptu do vzduchu? 
 

A) Áno, je to správny postup pri vhadzovaní lopty 
B) Nie 
C) R podľa terénu a poveternostných podmienok rozhodne ako prudko má hodiť loptu 

 
362. Ako postupuje rozhodca, ak hráč chce kop z rohu vykonať z nesprávneho miesta? 
 

A) Hráča napomenie (ŽK) a kop z roho nechá vykonať 
B) Upozorní hráča, aby loptu dal na správne miesto ihneď, aby sa vykonanie kopu z rohu zbytočne nezdržiavalo 
C) Hráča napomenie (ŽK) a určí mu miesto z ktorého bude kop z rohu vykonaný 

 
363. Hráč vykonal kop z rohu tak nešťastne, že lopta opísala na hracej ploche dráhu 1 m a zastala. Preto ju ten istý hráč 
vzal chytil do rúk a postavil do rohového územia, aby kop z rohu opakoval. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil PVK z miesta priestupku 
B) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta priestupku 
C) Prerušil hru a nariadil PVK z miesta priestupku 

 
364. Rozhodca nenaznačil predpísaným signálom rukami, že poskytol výhodu v hre. Vyžaduje znenie pravidiel futbalu, 
aby tak urobil? 
 

A) Nie, stačí slovný pokrik "Hraj, výhoda v hre" 
B) Áno 
C) Nie, Pravidlá futbalu to vyslovene nenariaďujú 

 
365. 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 súperovej bráne. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal, vinníka napomenul (ŽK) a VK nechal opakovať 
B) Gól uznal a nariadil výkop 
C) Gól neuznal a VK nechal opakovať 

 
366. Kedy musí dať rozhodca pokyn na pokračovanie v hre píšťalkou? 
 

A) Pri výkope, pri PK a vtedy, keby bez tohto signálu píšťalkou mohlo dôjsť k nedorozumeniu 
B) Pri výkope, pri PK a pri RL 
C) Pri výkope, pri PK, pri RL a pri vhadzovaní lopty v blízkosti PÚ 

 
367. Hráč mal ťažkosti s kopačkou, nechcel na pokyn rozhodcu opustiť hraciu plochu a nechal si preto v neprerušenej 
hre do hracej plochy vhodiť novú kopačku. Aké malo byť opatrenie rozhodcu, keď z tohto dôvodu prerušil hru? 
 



A) Keď už prerušil hru, hráča mal vykázať z HP a nariadiť RL z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Hráča napomenul (ŽK) za NS, vykázal ho z HP, aby si svoju výstroj dal do poriadmu a nariadil PVK z miesta priestupku 
C) Hráča napomenul (ŽK) za NS, dočasne ho vykázal z HP za účelom úpravy výstroja a na hru nadviazal NVK z miesta priestupku 

 
368. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, sa správa nešportovo v čase, keď je lopta po vykonaní pokutového kopu v hre: 
 

A) R nechá v hre pokračovať a vinníka napomenie pri najbližšom prerušení hry 
B) R vinníka podľa povahy previnenia napomenie alebo vylúči z hry a nariadi NVK z miesta priestupku  
C) R nechá PK opakovať 

 
369. Lekár družstva hostí vstúpil na hraciu plochu v neprerušenej hre bez súhlasu rozhodcu, aby ošetril zraneného, 
ležiaceho hráča. Skôr ako rozhodca prerušil hru z tohto dôvodu, hráča súpera to nahnevalo a udrel lekára rukou. 
Rozhodca hru prerušil, hráča vylúčil z hry (ČK) a : 
 

A) Nadviazal na hru NVK z miesta priestupku 
B) Nadviazal na hru RL v mieste, kde bola v čase prerušenia hry 
C) Nadviazal na hru NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
370. Každý hráč musí mať platný RP s týmito náležitosťami : 
 

A) fotografia 
B) meno a priezvisko 
C) rodné číslo 
D) názov klubu 
E) lehota platnosti 
F) pečiatka vystavovateľa (nevyžaduje sa pri zatavených RP) 

 
371. Po vykonaní voľného kopu, keď bola lopta v hre, bola táto zadržaná divákom, ktorý vbehol na hraciu plochu. Musel 
sa z tohto dôvodu voľný kop opakovať? 
 

A) Nie, R mal nariadiť RL na mieste, kde  loptu zadržal divák 
B) Áno 
C) Nie, R mal nariadiť NVK z miesta, kde loptu zadržal divák 

 
372. Čo je povinný asistent rozhodcu sledovať pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary? 
 

A) Postavenie nôh vhadzujúceho hráča 
B) Spôsob samotného vhadzovania lopty 
C) Koordináciu tela a rúk pri vhadzovaní lopty, tak je uvedené v Pravidle VI. 

 
373. Loptu smerujúcu do prázdnej brány sa pokúšal zasiahnuť divák (ktorý vnikol na hraciu plochu), avšak sa mu to 
nepodarilo (lopty sa nedotkol) a táto skončil v bráne. Rozhodca gól uznal. Konal správne? 
 

A) Áno 
B) Nie, mal prerušiť hru, diváka mal dať vyviesť z HP a nariadiť RL na mieste, kde bola v čase prerušenia hry 
C) Nie, mal prerušiť hru, diváka mal dať vyviesť z HP a naridiť NVK z miesta, kde bola v čase prerušenia hry 

 
374. Uveďte, aké majú byť maximálne rozmery hracej plochy pre stretnutia riadené vsFZ? 
 

A) 110 x 70 m 
B) 100 x 75 m 
C) 105 x 68 m 

 
375. Z ktorého miesta na hracej ploche sa vykonáva výkop? 
 

A) Zo stredovej značky 
B) Z čiary bránkového územia, ktorá prebieha rovnomerne s bránkovou čiarou 
C) Výkop vykonávajú bránkari oboch mužstiev a to z rúk 

 



376. Uzná rozhodca gól, ak hráč brániaceho družstva bezprostredne pred jeho dosiahnutím porušil pravidlá? 
 

A) Nie, pretože došlo k porušeniu pravidiel 
B) Nie, pretože došlo by k zvýhodneniu brániacej strany z dôvodu udelenia OT 
C) Áno (uplatní výhodu v hre) 

 
377. Družstvo hostí, ktoré má mimo HP ošetrovaného hráča, pokračuje v hre s 10 hráčmi. V neprerušenej hre, bez 
súhlasú R, vbehne jeden z náhradníkov na HP a vo vlastnom PÚ úmyselne kopne súpera. R preruší hru : 
 

A) Náhradníka vylúči z hry (ČK) a nariadi NVK z miesta kopnutia 
B) Náhradníka vylúči z hry (ČK) a nariadi RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) Náhradníka napomenie (ŽK) za neoprávnený vstup na HP a následne vylúči z hry (ČK) za kopnutie súpera a nariadi NVK z 
miesta kopnutia  

 
378. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop, vkročí predčasne 
do pokutového územia a lopta prešla za bránkovú čiaru mimo brány: 
 

A) R nariadi NVK z miesta, kde spoluhráč hráča vykonávajúceho PK porušil ustanovenie pravidla  
B) R hráča napomenul ŽK a nariadil kop od brány 
C) R hrá&ča napomenul ŽK a nariadil NVK z miesta priestupku 

 
379. Hráč nebol spokojný s rozhodnutím rozhodcu a demonštratívne opustil hraciu plochu. Jeho družstvo dovtedy 
vystriedalo len jedného hráča. Mohol za tohto hráča nastúpiť náhradník? 
 

A) Áno, lebo družstvo ešte nevyčerpalo možný počet sriedaní 
B) Áno, v takomto prípade je striedanie dovolené, hráč sa správal len nešportovo 
C) Nie, hráč bol vylúčený z hry 

 
380. K vedeniu stretnutia sa nedostavili delegovaní rozhodcovia. V areáli štadióna nebol žiaden iný kvalifikovaný 
rozhodca. Družstvá sa dohodli, že stretnutie bude rozhodovať oddielový (laický) rozhodca. Kto potvrdzuje do zápisu o 
stretnutí dohodu, že stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca? 
 

A) Kapitáni oboch družstiev (u mládeže aj vedúci oboch družstiev) a tréneri oboch družstiev 
B) Kapitáni oboch mužstiev (u mládeže aj vedúci oboch mužstiev) a menegéri mužstiev 
C) Kapitáni oboch družstiev (u mládeže i vedúci oboch družstiev) 

 
381. Z akého materiálu musí byť zhotovený vonkajší obal lopty? 
 

A) Z gumy, alebo podobného materiálu 
B) Môže byť aj z látky, alebo iného materiálu, ktorý nesaje vodu 
C) Z kože alebo z iného materiálu schváleného Medzinárodným výborom pre pravidlá 

 
382. Rozhodca nadviaže na hru rozhodcovskou loptou napríklad z týchto dôvodov: 
 

A) pre neregulárnu loptu 
B) ak sa na HP ocotnú dve lopty a hra je tým ovplyvnená 
C) pre poškodenie brány alebo rohovej zástavky 
D) ak R ihneď po prerušení hry zistí, že sa dopustil omylu vlastnou vinou alebo vinou AR 
E) ak je niektorý hráč nezavinene zranený 
F) ak sa hráči mimo HP dopustia násilia v čase, keď je lopta v hre 
G) ak hráč opustí HP preto, aby nebol v PMH a odtiaľ pokrikom alebo posunkami rušivo zasahuje do hry 
H) pre nepriaznivé poveternostné podmienky 
I) z dôvodov nesúvisiacích s hrou 
J) ak sa na HP vyskytne cudzie teleso a ak sa tým hra ovplyvní 

 
383. Môže obranca vystaviť súpera do postavenia mimo hry tým, že úmyselne opustí hraciu plochu za postrannú čiaru? 
 

A) Áno, takútro hernú situáciu pravidlá futbalu dovoľujú 
B) Nie 



C) Áno, ale musí dať svojim správaním jasne najavo, že sa nespráve nešportovo 
 
384. Môže sa družstvo v polčasovej prestávke prezliecť do iných dresov? 
 

A) Môže, ale táto zmena musí byť riadne zdôvodnená, hráči musia mať pôvodné čísla dresov (zodpovedný je kapitán družstva) a R 
skontroluje, či sa dostatočne farebne líšia od farby dresov súpera a R 
B) Nemôže, Pravidlo IV. to nedovoľuje 
C) Môže, družstvo nie je povinné o uvedenej skutočnosti ani informovať R  

 
385. Rozhodca uzná gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány priamo :  
 

A) z útočnej akcie 
B) z PVK 
C) z PK 
D) z kopu z rohu 
E) z výkopu 
F) z kopu od brány 

 
386. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta sa odrazí od bránkovej žrde alebo od brvna a potom sa odrazí od 
brankára priamo do brány: 
 

A) Gól platí, hra sa skončí v okamihu, keď lopta prejde za bránkovú čiaru 
B) Gól platí, R nechá vykonať výkop a po jeho správnom zahratí hru skončí 
C) Gól neplatí, hra sa končí v momente, keď sa lopta odrazí od brvna 

 
387. Pre kritiku svojho rozhodnutia napomenul rozhodca jedného z hráčov družstva A. Z voľného kopu, ktorý rozhodca z 
tohto dôvodu nariadil, docielilo družstvo B priamo gól. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal 
B) Gól neuznal a VK nechal opakovať 
C) Gól neuznal a nariadil kop od brány 

 
388. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, hráč brániaceho družstva  je bližšie k vlastnej bránkovej čiare ako 
značka pokutového kopu, loptu chytil brankár do rúk. 
 

A) R hráča brániacej strany napomenul ŽK a nariadil PK opakovať 
B) PK sa opakuje 
C) R nechal v hre pokračovať a hráča napomenul pri najbližšom prerušení hry 

 
389. Brankár chytil loptu, ktorá bola v hre vo vlastnom pokutovom území do rúk, urobil s loptou v rukách 2 kroky a 
zbavil sa jej tým, že ju vyhodil mimo jeho pokutové územie. Tam však zahral loptu nohou prv, ako sa jej dotkol iný hráč. 
Rozhodca: 
 

A) Hru prerušil a naridil NVK z miesta, kde brankár zahral loptu nohou 
B) Hru prerušil, brankára napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde brankár zahral loptu nohou (NS)  
C) Neprerušil hru, lebo nebolo porušené pravidlo 

 
390. Pod vyjadrením - verejný dopravný prostriedok k účasti na stretnutí (pre uznanie úhrnnej čakacej doby pre družstvo 
hostí) sa uznáva aj vlastný autobus futbalového klubu? 
 

A) Áno 
B) Nie, iba autobus verejného prepravcu 
C) Nie, Súťažný poriadok pozná iba verejného (štátneho prepravcu) 

 
391. Hráč správne vhodil loptu spoza postrannej čiary. Táto sa však odrazila od rozhodcu stojaceho v pokutovom 
území, brankár ju minul a lopta skončila v jeho vlastnej bráne. 
 

A) R gól uznal 
B) R gól neuznal a nariadil vhadzovanie lopty opakovať 



C) R gól neuznal a nariadil kop z rohu 
 
392. Hráč hosťujúceho družstva č. 2 sa dostal do sporu s vlastným kapitánom. Vyriešil ho tak, že prei vhadzovaní lopty 
spoza postrannej čiary (loptu vhadzoval na nesprávnom mieste, inak ju vhadzoval správne), prudko vhodenou loptou 
úmyselne udrel vlastného kapitána do tváre. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Vinníka vylúčil z hry (ČK) a nechal vhadzovanie opakovať tou stou stranou 
B) Vinníka vylúčil z hry (ČK) a nechal vhadzovanie opakovať, vhadzuje súper 
C) Vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta cez postrannú čiaru vhodená ho hry 

 
393. Rozhodcu po vstupe na štadión hrubo urazil hráč, ktorý mal nastúpiť za hostí. R : 
 

A) priestupok popíše na zadnej strane zápisu, oznámi to kapitánovi a príslušnému riadiacemu orgánu, hráča pripustí ku hre 
B) priestupok popíše na zadnej strane zápisu, oznámi to kapitánovi a hráča nepripustí ku hre 
C) priestupok popíše na prednej strane zápisu, oznámi to kapitánovi a hráča nepripustí ku hre 

 
394. Ako postupuje rozhodca a ako nadviaže na hre, ak sa hráč dopustí priestupku v čase, keď je lopta mimo hry? 
 

A) R ho môže napomenúť (ŽK) alebo vylúčiť (ČK) a na hru nadviaže NVK z miesta priestupku 
B) R ho môže napomenúť (ŽK) alebo vylúčiť (ČK) a na hru nadviaťe RL z miesta priestupku 
C) R ho môže podľa povahy priestupku napomenúť (ŽK) alebo vylúčiť (ČK) a na hru nadviaže spôsobom, ktorý vyplýva z dôvodu, 
pre ktorý bola hra prerušená 

 
395. Ako postupuje rozhodca, ak v priebehu stretnutia zistí, že hráč hraje s tvrdým sadrovým obväzom na ruke a nie je 
možné ho odstrániť? 
 

A) R ho vykáže z HP, tento hráč sa už nesmie zúčastniť na hre, môže však za neho nastúpiť náhradník, ak je to v súlade s 
ustanoveniami pravidla III., R podá o tom správu v zápise 
B) R ho vylúči z hry a nariadi RL, za tohto hráča nesmie nastúpiť iný hráč 
C) R ho vylúči z hry (ČK) a nariadi NVK z miesta priestupku, za tohto hráča nesmie nastúpiť iný hráč 

 
396. Hráč, ktorý bol predtým v stretnutí napomínaný (ŽK), bol vykázaný z hracej plochy pre závadu zistenú na výstroji. 
Tento hráč v neprerušenej hre, bez súhlasu rozhodcu vstúpil na hraciu plochu a prihral loptu svojmu brankárovi. 
 

A) R prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ŽK + ČK) a nariadil NVK z miesta, kde hráč po neoprávnenom vstupe na HP zahral s loptou 
B) R prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ŽK + ČK) a nariadil RL z miesta, kde hráč po neoprávnenom vstupe na HP zahral loptou 
C) R prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ŽK + ČK) a nariadil PVK z miesta, kde hráč neoprávnene vstúpil na HP 

 
397. 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 brány. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop z rohu 
B) Gól neuznal a nariadil NVK opakovať 
C) Gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK opakovať 

 
398. Útočník v momente prihrávky od svojho spoluhráča stál na bránkovej čiare súperovej brány. Na tej istej úrovni stáli 
ešte traja poslední hráči (vrátane brankára) súperovho družstva. Rozhodca: 
 

A) Hru prerušil a nariadil NVK za hráča mimo hry 
B) Hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo 
C) Hru prerušil a nariadil NVK za hráča v postavení mimo hry 

 
399. Môže sa dosiahnuť gól priamo z výkopu? 
 

A) Nie, pretože lopta sa nedostane do hry 
B) Nie, znenie Pravidla VIII. to vylučuje 
C) Áno 

 
400. Kedy sa môže hráč, ktorý vykonal výkop, dotknúť lopty druhý raz? 



 
A) Keď lopta opíše svoj obvod na súperovej strane, hráči neporušia svoje postavenie a dotkne sa jej iný hráč 
B) Až keď je lopta v hre a keď sa jej dotkne alebo s ňou zahrá iný hráč 
C) Kedykoľvek po signály R píšťalkou 

 
401. Považuje sa každé zahranie lopty rukou za porušenie pravidiel? 
 

A) Áno, rozlišujeme len úmyselné hranie rukou (ŽK) a neúmyselné hranie rukou (bez osobného trestu) 
B) Áno, R rozlišuje len či má alebo nemá udeliť OT 
C) Nie 

 
402. V majstrovsko stretnutí I. ligy starších žiakov nastúpil hráč k stretnutiu s predpísanými chráničmi predkolenia, ale v 
kopačkách kožených s vymeniteľnými kolíkmi. Rozhodca hráča k stretnutiu nepripustil. Konal správne? 
 

A) Áno, nedovoľujú to Pravidlá futbalu, Pravidlo IV. 
B) Nie 
C) Áno, je to taxatívne zakázané v Rozpise súťaži VsFZ 

 
403. Maximálny počet náhradníkov uvedených v zápise v súťažiach riadených VsFZ môže byť : 
 

A) Šesť 
B) Sedem 
C) Osem 

 
404. Ako postupuje rozhodca, ak hráč bez súhlasu rozhodcu demonštratívne opustí hraciu plochu na znak nesúhlasu s 
rozhodnutím rozhodcu a odíde do kabíny? 
 

A) R tohto hráča vylúči z hry (ČK) za HNS 
B) R tohto hráča vykáže z HP 
C) R tohto hráča napomenie (ŽK) za NS 

 
405. Akú farbu musia mať brány? 
 

A) Na farbe nezáleží 
B) Bilu 
C) Farma nie je stanovená, len nesmie byť zdraviu škodlivá 

 
406. Konfrontáciu totožnosti hráčov na základe preukazov s fotografiami v prípade štartu celého družstva dorastencov 
na náhradné preukazy pred začiatkom stretnutia vykonali: 
 

A) R za prítomnosti kapitána, vedúceho družstva a trénera 
B) R za prítomnosti kapitánov a vedúcich družstiev 
C) Kapitáni za prítomnosti vedúcich družstiev 

 
407. R neuzná gól, ak sa lopta dostane do vlastnej brány priamo : 
 

A) z RL 
B) z ktoréhokoľvek kopu 
C) z vhadzovania 

 
408. Kedy sa lopta dostane do hry pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary? 
 

A) Keď pretne postrannú čiaru a na HP opíše svoj obvod 
B) Keď na HP sa dotkne zeme 
C) Keď po správne vykonanom vhadzovaní opustí ruky vhadzujúceho hráča a priamo sa dostane na HP 

 
409. Výsledok pohárového stretnutia bol po uplynutí normálneho hracieho času nerozhodný. Hra sa predĺžovala podľa  
schváleného rozpisu SP o 2 x 15 minút. Ako dlho by mala trvať prestávka po ukončení prvej polovice predĺženia tohto 
pohárového stretnutia? 



 
A) 15 min. 
B) 10 min. 
C) Nemala byť vôbec prestávka 

 
410. Obranca sa zotrvačnosťou pohybu ocitol v priestore vlastnej brány, odkiaľ v čase, kedy bola lopta v hre, kopol bez 
lopty hráča súpera, ktorý stál na bránkovej čiare. 
 

A) R prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ČK) a PK 
B) R prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL z miesta kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) R prerušil hru, vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
411. Môže rozhodca napomenúť pomocou ŽK kolektívne celé družstvo? 
 

A) Áno, prípady presne špecifikuje Pravidlo XII. C 
B) Nie 
C) Áno, prípady presne špecifikuje Pravidlo V. 

 
412. Hráč vykonal nepriamy voľný kop nariadený mimo vlastného pokutového územia tak, že ho priamo kopol do 
vlastnej brány. Rozhodol rozhodca správne, keď nariadil kop od brány? 
 

A) Áno  
B) Nie, mal nechať NVK opakovať 
C) Nie, mal nariadiť kop z rohu 

 
413. Hráč zahral nepriamy voľný kop tak, že sa lppty len dotkol  (lopta bola v pohybe). Jeho spoluhráč potom strelil loptu 
priamo do súperovej brány. Rozhodol rozhodca správne, keď nariadil kop od brány? 
 

A) Nie, mal gól uznať 
B) Áno z NVK nemôže R uznať gól 
C) Áno, pretože mal nechať NVK opakovať 

 
414. Kontrola totožnosti hráčov bola vykonaná pred stretnutím. Kapitán družstva súpera neuviedol žiadne námietky 
proti totožnosti hráča súpera ihneď. Považujú sa dodatočne podané námietky proti totožnosti hráča (ešte pred 
prevzatím registračných preukazov) za neopodstatnené a neprihliada sa na ne? 
 

A) Nie, prihliada sa na ne, pretože sú v súlade s Säťažným poriadkom 
B) Nie, prihliada sa na ne sú v súlade s Rozpisom súťaží 
C) Áno 

 
415. Majstrovské stretnutie dospelých sa hralo so súhlasom riadiaceho orgánu pri umelom osvetlení. V priebehu 
stretnutia došlo štyrikrát k poruche na elektrickom zariadení. Súhrn všetkých porúch trval časove 50 minút. Konal 
rozhodca správne,ak stretnutie z tohto dôvodu neukončil predčasne? 
 

A) Áno 
B) Nie, stretnutie mal ukončiť, celkové prerušenia hry prekročili dobu 30 minút 
C) Nie, celkový počet porúch prekročil počet tri 

 
416. Považuje sa za držanie súpera, len keď hráč súpera pevne drží? 
 

A) Nova odpoved 
B) Nie, pretože i keď sa hráč súpera dotkne pažou v upažení s úmyslom brániť mu v hre, klasifikuje sa to ako držanie 
C) Nova odpoved 

 
417. Predpisujú pravidlá, v akej vzdialenosti od vhadzujúceho hráča majú byť hráči súpera pri vhadzovaní lopty spoza 
postrannej čiary? 
 

A) Áno, minimálne dva metre 
B) Nie (majú byť tak ďaleko, aby hráč mohol loptu vhodiť do hry podľa pravidiel) 



C) Áno, minimálne jeden meter 
 
418. Obranca v čase, keď bola lopta v hre, vo vlastnom pokutovom území skočil zozadu na útočníka súpera a zbavil tým 
útočníka lopty. Ako rozhodol rozhodca? 
 

A) Prerušil hru a nariadil PK proti brániacej strane 
B) Prerušil hru a nariadil NVK proti brániacej strane 
C) Prerušil hru, obráncu napomenul (ŽK) a nariadil PK proti brániacej strane 

 
419. Akým spôsobom dáva (signalizuje) asistent rozhodcu znamenie rozhodcovi? 
 

A) Zdvihnutím zástavky (prípadne dohovoreným gestom) 
B) Zdvihnutím a krúžením zástavky 
C) Prechytávaním zástavky z ruky do ruky na úrovni kolien  

 
420. Kedy je lopta v hre pri rozhodcovskej lopte? 
 

A) Akonáhle sa dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov 
B) Keď opustí ruky R 
C) Keď ju R vyhodí do vzduchu 

 
421. Pri kope na bránu zo značky PK brankár vyrazil loptu len za cenu porušenia pravidla. Hráč, ktorý kop vykonal, sa 
zmocnil lopty a dosiahol gól. Rozhodca : 
 

A) Gól neuznal, brankára napomenul (ŽK) a nachal kop opakovať tým istým hráčom 
B) Gól neuznal a nechal kop opakovať, mohol ho vykonať aj iný hráč 
C) Gól neuznal  a nechal kop opakovať tým istým hráčom 

 
422. Kto je zodpovedný za bezpečnosť rozhodcov? 
 

A) Nielen usporiadajúci klub, ale aj hráči oboch zúčastnených družstiev 
B) Usporiadajúci klub, kapitáni a vedúci mužstiev 
C) Usporiadjúci klub, kapitáni, vedúci mužstiev a hráči domácich 

 
423. Kluby, ktoré majú v súťažiach zaradených viac ako jedno duržstvo predložia riadiacemu orgánu v určenom termíne 
súpisku na predpísanom tlačive. Koľko hráčov minimálne musia uviesť na súpiske dospelých? 
 

A) Najmenej 14 hráčov vrátane brankára 
B) Najmenej 15 hráčov vrátane brankára 
C) Najmenej 13 hráčov vrátane brankára 

 
424. Kedy môže útočiaci hráč vraziť dovoleným spôsobom do súperovho brankára v jeho vlastnom bránkovom území? 
 

A) Len vtedy, ak brankár drží loptu alebo ak bráni súperovi v hre 
B) Len vtedy, ak brankár má loptu pod kontrolou 
C) Do brankára nemôže hráč vraziť v jeho vlastnom bránkovom území  

 
425. Nariaďuje rozhodca vykonanie priameho voľného kopu vždy z miesta priestupku? 
 

A) Áno, podľa pravidla XII.A sa PVK vykonávajú vždy z miesta priestupku 
B) Nie (v niektorých prípadoch aj z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry) 
C) Áno, ale o tom v konečnom dôsledku rozhoduje jedine R 

 
426. Kapitán oznámil rozhodcovi, že odvoláva z hry svojho spoluhráča, ktorý následne opustil hraciu plochu. Aké 
pravidlo platí pre prípadné doplnenie družstva náhradníkom v tomto majstrovskom stretnutí dospelých? 
 

A) Náhradník za tohto hráča nastúpiť nemôže, kapitán oznámil odvolanie hráča z HP a to je prejav NS 
B) Náhradník za tohto hráča  nastúpiť nemôže, pravidlá to nepovoľujú, vyslovene to zakazujú 
C) Náhradník môže nastúpiť, ak družstvo predtým v priebehu hry nevyčerpalo možnosť striedania  troch hráčov náhradníkmi 



 
427. Je predpísané pravidlami, ktorým smerom sa má vykonávať voľný kop? 
 

A) Áno, smerom do predu, tak aby sa lpta dostala do hry 
B) Áno, nesmie sa vykonať tak, že hráč loptu nadhodí nohou 
C) Nie je (ale VK sa musí vykonať tak, aby sa lopta dostala do hry) 

 
428. Kedy je lopta v hre pri vykonaní PK? 
 

A) Keď je do lopty kopnuté a je v pohybe a blíži sa k bránkovej čiare 
B) Keď opíše svoj obvod smero k bránkovej čiare 
C) Keď R dá pokyn píšťalkou na vykonanie PK a hráči neporušia svoje postavenie 

 
429. Útočník vystrelil na bránu súpera. Obránca, stojaci na bránkovej čiare sa snažil úmyselne loptu rukou zadržať, ale 
napriek tomu, že sa jej dotkol, skončila v bráne. R : 
 

A) gól uzná bez ďalšieho opatrenia 
B) gól uzná a obráncu napomenie za NS 
C) gól uzná a obráncu vylúči z hry za HNS 

 
430. Je možné nadviazať na hru rozhodcovskou loptou, ak bola hra prerušená pre priestupok dvoch súperiacich 
hráčov? 
 

A) Nie, v takomto prípade sa hra neprerušuje 
B) Áno, ale len v tom prípade, ak sa dopustia obe súperiace strany súčasne rovnakého priestupku 
C) Nie, R nariaďuje príslušný VK 

 
431. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, spoluhráč tohto hráča, ktorý vykonáva pokutový kop, vkročí predčasne 
do pokutového územia alebo do pokutového oblúka, prípadne je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka 
pokutového kopu, lopta prejde za bránkovú čiaru do brány: 
 

A) ŽK spoluhráčovi a PK sa opakuje 
B) R gól uzná a spoluhráča napomenie ŽK  
C) PK sa opakuje 

 
432. R sa pred odchodom na stretnutie presvedčí, že má : 
 

A) predpísanú výstroj v čistom stave 
B) dobre počuteľnú píšťalku 
C) presne idúce hodinky 
D) mincu na žrebovanie 
E) žltú a červenú kartu 
F) ceruzu a papier na poznámky 
G) zápis o stretnutí vyplnený údajmi, ktoré už vopred pozná 

 
433. Obránca vo vlastnom PÚ nedovolene vrazil do súpera, ktorý sa nachádzal v PMH. R hru prerušil: 
 

A) nariadil PK 
B) obráncu vylúčil a nariadil NVK 
C) obráncu napomenul a nariadil NVK 

 
434. Kapitán družstva odovzdal R pred stretnutím vypísaný zápis o stretnutí, na ktorom bolo uvedených 11 prítomných 
hráčov. V priebehu hry sa dostavil ďalší hráč a bol pripravený ku hre. V 40. min. po zranení jedného z hráčov žiadal 
kapitán o striedanie tohto náhradníka. R to v súlade s Rozpisom súťaží VsFZ ? : 
 

A) dovolil s tým, že ho dopíše do zápisu v polčasovej prestávke 
B) nedovolil z dôvodu, že nebol uvedený v zápise 
C) dovolil s tým, že musí vykonať konfrontáciu a dôvod R vysvetlí v zápise 

 



435. Ako postupuje R ak hráč, ktorý vykonaáva PK nastrelí bránkové brvno, lopta sa od brvna odrazí do HP a ten istý 
hráč sa loppty znova dotkne nohou bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov? 
 

A) R nechá v hre pokračovať, pravidlo porušené nebolo 
B) R preruší hru a v prospech súpera nariadi PVK z miesta, kde hráč zahral druhýkrát s loptou 
C) R preušil hru a v prospech súpera nariadil NVK z miesta, kde hráč zahral druhýkrát s loptou 

 
436. Brankár chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území. S loptou v rukách, počas 2 - 3 sekúnd, ju udrel v 
rýchlom slede 4 x za sebou o zem a prihral ju svojmu spoluhráčovi, ktorý sa jej dotkol vo vlastnom pokutovom území 
nohou. Rozhodca: 
 

A) Hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo 
B) Prerušil hru v momente, keď sňou zahral spoluhráč a nariadil NVK, lopta neopustila PÚ 
C) Prerušil hru, brankárf mal loptu pod kontrolou viac ako 8 sekúnd, nariadil NVK z miesta priestupku 

 
437. Nedostavenie sa k stretnutiu (a tým neodohratie stretnutia) zavinilo jedno z družstiev. Aké dôsledky to bude mať 
pre vinníka? 
 

A) Herné dôsledky 
B) Disciplinárny postih 
C) Herné dôsledky a disciplinárny postih 

 
438. Musia byť na súpiske pre jarnú časť príslušného súťažného ročníka uvedení hráči, ktorí v jesennej časti súťažného 
ročníka odohrali 10 a viac stretnutí za A družstvo, pokiaľ neprestúpili do iného klubu? 
 

A) Nie, nemôžu byť uvedení na súpiske 
B) Nie, pretože sú v podstate  uvedení pod čiarou, čiže len doplňujú súpisku 
C) Áno 

 
439. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, loptu zadrží cudzie teleso po tom, čo sa odrazila od bránkovej žrde, 
brvna či brankára na hraciu plochu: 
 

A) R nadviaže na hru RL na mieste, kde loptu zadržalo cudzie teleso 
B) R nechá PK opakovať 
C) R nadviaže na hru RL z miesta, kde bol zahrávaný PK 

 
440. Pri kontrole vybavenia hracej plochy pred stretnutím rozhodca zistil, že jedna bránková sieť je na dvoch miestach 
značne roztrhnutá. Aké malo byť opatrenie rozhodcu? 
 

A) R na závadu upozornil kapitána domácich a požiadal o jej odstránenie 
B) R prekonzultoval uvedenú skutočnosť s DZ a požiadal ho o odtránenie závady 
C) Rozhodca upozornil na závadu hlavného usporiadateľa, požiadal o jej odstránenie a podal o tom správu v zápise o stretnutí 

 
441. Po skončení 1. polčasu pri odchode z HP sa hráč dopustil HNS voči súperovi. R hráča vylúčil z hry (ČK) a tento 
priestupok zaznamenal na v zápise : 
 

A) na zadnej strane a dal podpísať kapitánovi príslušného družstva 
B) na prednej strane a ako čas priestupku uviedol - 46 min. 
C) na prednej strane a ko čas uviedol - polčasová prestávka 

 
442. Pri vykonávaní kopu z rohu, hráč vykonávajúci kop z rohu, zakopol o rohovú zástavku (zvislé postavenie rohovej 
zástavky neporušil). Lopta sa dostala do hry. Vzhľadom na to, že ostatní hráči boli značne vzdialení, znovu zahral loptu 
nohou. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru a v prospech súpera nariadil NVK z miesta priestupku, hráča napomenul (ŽK) 
B) Prerušil hru a v prospech súpera nariadil NVK z miesta priestupku 
C) Prerušil hru a kop z rohu nechal opakovať 

 
443. Lopta sa odrazila späť do hracej plochy od rohovej zástavky. Je v hre alebo mimo hry? 



 
A) Je mimo hry, rohová zástavka nie je súčasť HP  
B) Je mimo hry, pretože R pri odraze od rohovej zástavky nariaďuje RL 
C) Je v hre 

 
444. Hráč domácich pri pokuse vypichnúť loptu zasiahol najskôr nohy útočníka hostí, ktorý asi 25 m od brány 
postupoval sám s loptou na domáceho brankára. R hru prerušil : 
 

A) nariadil PVK bez udelenia osobného trestu 
B) nariadil PVK a hráča domácich napomenul ŽK 
C) nariadil PVK a hráča domácich vylúčil z hry ČK 

 
445. Rozhodca sa rozhodol, že bude nastavovať hrací čas z dôvodu ošetrovania zranených hráčov na hracej ploche. 
Ako o tom vyrozumie aktérov stretnutia? 
 

A) Pomocou číselnej tabule s vyznačeným príslušným počtom minút, ktorú zdvihne určený člen usporiadateľsej služby v 
stanovenom čase dohodnutým spôsobom  
B) Nie je povinný o tom informovať aktérov stretnutia 
C) Pomocou číselnej tabule, ktorú zodvihne jeden z náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí 

 
446. Kto je oprávnený rozhodnúť o spôsobilosti hracej plochy k majstrovskému stretnutiu v prípade nedostavenia sa 
rozhodcu k stretnutiu? ( prítomní boli asistenti rozhodcu a delegát stretnutia). 
 

A) Delegát stretnutia 
B) Delegát stretnutia spolu s AR s vyššou kvalifikáciou 
C) Jeden z delegovaných asistentov rozhodcu (podľa delegácie alebo kvalifikácie) 

 
447. Kedy sa vrážanie do súpera považuje v zmysle pravidiel futbalu za bezprostredný boj o loptu? 
 

A) Ak sa vrážajúci hráč snaží týmto spôsobom v bezprostrednej blízkosti lopty (vo vzdialenosti nepresahujúcej dva metre) hrať s 
loptou 
B) Keď vzážajúci hráč nevráža do súpera natiahnutou rukou 
C) Keď vrážajúci hráč nevráža do súpera opakovane 

 
448. Ako postupuje rozhodca, ak hráč súperovho duržstva pred vykonaním voľného kopu síce dodrží predpísanú 
vzdialenosť od lopty, ale v snahe zmiasť a znervózniť hráča, ktorý vykonáva voľný kop, pokrikuje, poskakuje alebo 
nevhodne gestikuluje? 
 

A) R má zastaviť realizáciu VK a napomenúť (ŽK) previnivšieho sa hráča za NS, až potom dá pokyn na vykonanie VK 
B) R nechá v hre pokračovať a previnivšieho hráča napomenie (ŽK) za NS pri najbližšom prerušení hry 
C) R nechá v hre pokračovať 

 
449. 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) Áno, ak to R pripustí 
B) Nie 
C) Áno, je to v súlade s pravidlami futbalu 

 
450. Hráč bol v priebehu stretnutia niekoľkokrát mimo hry a rozhodca preto musel hru často prerušovať. Má rozhodca 
právo napomenúť (ŽK) tohto hráča za sústavné porušovanie pravidiel? 
 

A) Nie 
B) Áno, na hrča sa vzťahuje pravidlo XII.C 
C) Áno, na hráča sa vzťahuje Pravidlo XII, NS - hráč sústavne porušuje pravidlá hry 

 
451. Stretnutie viedla trojica delegovaných kvalifikovaných rozhodcov. V priebehu stretnutia sa zranil rozhodca. Keďže v 
areáli štadióna nebol prítomný žiaden iný rozhodca, tak zranený rozhodca dokončil stretnutie ako asistent rozhodcu. 
Bolo to v súlade so súťažným poriadkom? 



 
A) Áno, pretože zranenie nebolo tak vážne 
B) Nie 
C) Áno, aj keď bol R zranený umožňovalo mu to pohybovať sa ako AR a tým pomohol R pri vedení stretnutia 

 
452. R v priebehu II. polčasu prerušil hru na upozornenie K, že hráč súpera má závadu na výstroji. Upozornenie bolo 
oprávnené (nemal chrániče holených kostí), hoci kontrola výstroja bola pred stretnutím vykonaná a bola bez závad. Aké 
opatrenie vykonal R a ako nadviazal na hru? : 
 

A) hráča vykázal z HP a nariadil NVK 
B) hráča vykázal z HP a vhodil RL 
C) hráča napomenul (ŽK), vykázal ho z HP a vhodil RL 

 
453. 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: 
 

A) Gól neuznal a nariadil NVK z miesta, kde zahral hráč s loptou druhýkrát 
B) Gól uznal a nariadil výkop 
C) Gól neuznal, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde zahral hráč s loptou druhýkrát 

 
454. Brankár sa nahneval na svojho spluhráča a loptou, ktorú držal v ruke vo vlastnom pokutovom území v neprerušenej 
hre, ho udrel do tváre. Priestupok sa stal na zančke pokutového kopu. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL z miesta priestupku 
B) Prerušil hru, brankára vylúčil (ČK) a nariadil proti jeho družstvu NVK z miesta priestupku 
C) Prerušil hru, brankára vylúčil (ČK) a nariadil PVK proti jeho družstvu z miesta priestupku 

 
455. Okrem svojej vekovej kategórie môže dorastenka štartovať i vo vyššej vekovej kategórii - ženy, ak v priebehu 
kalendárneho roka dovŕšila: 
 

A) 15. rok veku 
B) 14. rok veku 
C) 16. rok veku 

 
456. Hráč vhodil loptu z vhadzovania spoza postrannej čiary priamo do vlastnej brány. Pritom sa lopty nikto nedotkol. 
Rozhodol rozhodca správne, keď gól neuznal a nariadil kop od brány? 
 

A) Nie, mal nariadiť kop z rohu 
B) Áno, bolo to v súlade s pravidlami futbalu 
C) Nie, mal nechať vhadzovanie opakovať a to súperom 

 
457. Domáci hráč kopol súpera bez lopty v čase, keď bola lopta v hre na polovici hracej plochy hostí. Rozhodca 
poskytol hosťujúcemu družstvu výhodu v hre a vinníka vylúčil (ČK) z hry pri najbližšom prerušení hry. Konal rozhodca 
správne? 
 

A) Áno, čím dodržal "ducha pravidiel" a hráčom poskytol výhodu v hre 
B) Áno, herná situácia to dovoľovalo, čo bolo v súlade s Pravidlom V. 
C) Nie 

 
458. Hráč si pri odkope lopty z vlatného PÚ evidentne nastrelil ruku loptou. R hru : 
 

A) prerušil a nariadil PK za zakázanú hru rukou 
B) neprerušil, lebo pravidlá neboli porušené 
C) prerušil a nariadil PK za nedbanlivý priestupok hráča 

 
459. Ktoré družstvo vykoná výkop na začiatku II. polčasu, keď v posledných sekundách I. polčasu bol dosiahnutý gól a 
rozhodca ukončil I. polčas bez toho, aby po dosiahnutí gólu bol vykonaný výkop? 
 

A) Družstvo, ktoré nevykonávalo výkop na začiatku stretnutia 



B) Družstvo, ktoré obdržalo gól 
C) Družstvo, ktoré vykonávalo výkop na začiatku stretnutia 

 
460. Ako postupuje rozhodca, ak kapitán družstva odmietne po stretnutí podpísať zápis o vylúčení hráča na prednej 
strane zápisu o stretnutí? 
 

A) Ponechá zápis bez kapitánovho podpisu a dôvody uvedie v zápise na zadnej strane 
B) Požiada zástupcu kapitána alebo ved. družstva o podpis, odoberie hráčom RP a popíše v zápise 
C) Ponechá zápis bez podpisu kapitána, družstvu odoberie RP a dôvody uvedie v zápise na zadnej strane 

 
461. Rozhodca prerušil hru, lebo nariadil pokutový kop proti družstvu A. V čase, kedy bola lopta mimo hry z tohoto 
dôvodu, sa konalo striedanie. Striedajúci hráč družstva B so súhlasomm rozhodcu vstúpil na hraciu plochu a išiel 
vykonať nariadený pokutový kop. Rozhodca mu to nedovolil. Konal správne? 
 

A) Áno, náhradník sa môže zapojiť do hry po jej znovuzahájení  
B) Nie 
C) Áno, striedanie ešte nebolo ukončené 

 
462. Kluby po vzájomnej dohode a následnom schválení riadiaceho orgánu (Športovo - technickej komisie) sa rozhodli 
odohrať majstrovské stretnutie v obrátenom poradí ako bolo vylosované a uvedené v rozpise. Ktorá zásada však potom 
musí byť dodržaná? 
 

A) Odohrať stretnutia v príslušnom súťažnom ročníku na oboch ihriskách 
B) Uvedenú skutučnosť musú schváliť riadiaci irgán 
C) Táto skutočnosť musí byť oznámená KR, za účelom nominácie R a DZ 

 
463. Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu hodil do hry správne, ale tak, že ňou 
úmyselne a prudko udrel súpera, ktorý stál na hracej ploche, do tváre. R prerušil hru: 
 

A) Hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK z miesta, kde bola lopta cez postrannú čiaru správne vhodená do hry 
B) Hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre 
C) Hráča vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL na mieste, kde lopta zasiahla súpera do tváre 

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

A) Áno, pri každom kope od brány 
B) Áno, ale len vtedy, keď je spoluhráč hráča vykonávajúceho kop od brány v momente vykonania kopu na súperov strane HP 
C) Nie 

 
465. Rozhodca má právo predčasne skončiť stretnutie 
 

A) pre tmu 
B) pre zlé poveternostné podmienky, ktoré nastali v priebehu stretnutia 
C) pre nespôsobilosť HP, ktorá nastala počas stretnutia 
D) pre neuposlúchnutie R hráčom alebo členom realizačného tímu 
E) pre vniknutie obecenstva na HP 
F) pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje pokračovať v hre podľa pravidiel 
G) pre trvalý nezáujem niektorého družstva o regulárnosť stretnutia 
H) pre hrubé nešportové masové prejavy obecenstva 
I) pri stretnutiach, hraných pri umelom osvetlení, pre poruchu na zariadení alebo pre porušenie dodávky el.prúdu zo siete 

 
466. Hráč bol so súhlasom rozhodcu ošetrovaný mimo hracej plochy. Tento hráč vidiac nebezpečenstvo pre svoju bránu 
v neprerušenej hre nastavil nohu do hracej plochy a prihral loptu svojmu brankárovi. 
 

A) R  prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK z miesta, kde hráč zahral loptu po neoprávnenom vstupe na HP 
B) R prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil RL na mieste, kde hráč zahral loptou po neoprávnenom vstupe na HP 
C) R nechal v hre pokračovať a hráča napomenul (ŽK) pri najbližšom prerušení hry, hráč bol ošetrovaný so súhlasom R 



 
467. Aký prierez môžu mať bránové žrde a brvno? 
 

A) Len kruhový 
B) Len kruhový a polkruhový 
C) Kruhový, polkruhový, štvorcový, obdĺžnikový alebo eliptický 

 
468. Ako postupuje rozhodca, ak nie je k dispozícii tlačivo - zápis o stretnutí? 
 

A) Zostavy družstiev a ostatné náležitosti sa napíšu na čistý list papiera a uvedú sa dôvody, prečo nebol zápis k dispozícii 
B) Bez originálneho tlačiva Zápis ... sa stretnutie nesmie odohrať 
C) Bez tohto tlačiva sa môže viesť len priateľské stretnutie, družstvá sa musia dohodnúť na náhradnom termíne 

 
469. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta sa vinou hráča, ktorý pokutový kop vykonáva, nedostane do hry: 
 

A) R vinníka napomenie (ŽK),  predĺži hrací čas a PK sa opakuje 
B) R predĺží hrací čas a PK sa opakuje 
C) R vinníka napomenie (ŽK) a hru ukončí 

 
470. Môžu žiačky v zmysle súťažného poriadku štartovať v chlapčenských žiackych družstvách? 
 

A) Áno 
B) Nie 
C) Môžu, ale len v nesúťažných stretnutiach 

 
471. Útočiaceho hráča obranca brániacej strany držal nešportovo za dres. Útočník zostal stále pri lopte v pokutovom 
území brániacej strany. Potom brankár brániacej strany hrubo a surovo zrazil nohou útočníka na zem a lopta skončila za 
bránkovou čiarou mimo priestoru brány. Rozhodca: 
 

A) Napomenul obráncu (ŽK) za držanie, vylúčil brankára (ČK za kopnutie a nariadil PVK za držanie 
B) Vylúčil obráncu (ČK) za držanie v gólovej akci, vylúčil brankára (ČK) za kopnutie a nariadil PK za kopnutie 
C) Napomenul obrancu (ŽK) za držanie, vylúčil brankára (ČK) za kopnutie a nariadil PK za kopnutie 

 
472. Rozhodca vykázal hráča z hracej plochy pre závadu zistenú na jeho výstroji. Bez toho, aby sa ohlásil u rozhodcu v 
neprerušenej hre vstúpil na hraciu plochu a zapojil sa do hry, pričom dosiahol gól. 
 

A) R gól uznal a hráča napomenul ŽK 
B) R hráča napomenul (ŽK), gól neuznal a nariadil PVK z miesta, kde hráč zahral loptou po neoprávnenom vstupe na HP 
C) R hráča napomenul (ŽK), gól neuznal a nariadil NVK z miesta, kde hráč zahral loptou po neoprávnenom vstupe na HP 

 
473. Môže delegovaný delegát zväzu v priebehu stretnutia určitým spôsobom priamo zakročiť proti priestupkom hráčov 
na hracej ploche? 
 

A) Nie, toto právo má jedine R stretnutia 
B) Áno, keď je presvedčený, že R pochybil 
C) Áno, ale len v prípadoch porušenia pravidla XII. D 

 
474. Zo vzdialenosti 25 metrov od brány sa vykonával priamy voľný kop. Lopta prudko vystrelená aktérom kopu vykĺzla 
brankárovi z rúk a dostala sa celým svojim obvodom za bránkovú čiaru do priestoru brány. Brankár však stačil pri páde 
dostať loptu späť pred bránkovú čiaru a ležal na nej. Uvedenú situáciu jasne videl zo svojho postavenia kvalifikovaný 
asistent rozhodcu. Ako mal reagovať? 
 

A) Mal bežať so spustenou zástavkou pozdĺž postrannej čiary do postavenia pri stredovej čiare 
B) Mal zostať stáť 
C) Mal signalizovať zdvihnutím zástavky 

 
475. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Brankár chytí loptu a pevne ju drží v rukách: 
 

A) R skončí hru v momentem keď brankár loptu zahrá, a tá opustí pokutové územie 



B) R hru ihneď skončí 
C) V hre sa pokračuje, veď ide o predĺžený hrací čas 

 
476. Na rozhodcovi spáchal násilie (inzultoval ho) jeden z domácich divákov v priebehu I. polčasu. Rozhodca stretnutie 
ihneď skončil. Bol po zápase povinný odobrať všetky preukazy domáceho družstva? 
 

A) Nie (pokiaľ riadiaci zväz neurčí v rozpise inak) 
B) Áno, je to v súlade s nariadením riadiaceho zväzu 
C) Áno, vzhľadom na to, že ide o inzultáciu R odoberá RP všetkým hráčom stretnutia 

 
477. Hráč domácich si po dosiahnutí gólu vyzliekol dres a mával ním nad hlavou. Postup R : 
 

A) hráča napomenul za NS 
B) nechal v hre pokračovať, pravidlo nebolo porušené 
C) hráča vykázal mimo HP za účelom úpravy výstroja 

 
478. Bol rozhodca povinný nastaviť hrací čas II. polčasu, keď bol čas tohto polčasu premárnený zdĺhavým striedaním 
hráčov náhradníkmi? 
 

A) Áno, každé striedanie o 1 min. 
B) Nie, pretože hráči majú právo striedať do doby 30 sekúnd, R nadstavuje len striedanie prevyšujúce tento časový úsek 
C) Áno, každé striedanie o 30 sekúnd 

 
479. Za akých podmienok môže nastúpiť hráč v nemajstrovskom stretnutí (turnaj, praiteľský zápas) za družstvo iného 
klubu, než v akom je registrovaný? 
 

A) Musí mať súhlas VsFZ  
B) Musí mať súhlas Matričnej komisie VsFZ 
C) Musí mať prísomný súhlas materského klubu 

 
480. Brankár si bez vedomia rozhodcu vymenil so svojim spoluhráčom miesto i dres. Vymenený (nový) brankár potom 
chytil vo vlastnom pokutovom území loptu rukami. Rozhodol rozhodca správne, ak z tohoto dôvodu nariadil pokutový 
kop? 
 

A) Nie 
B) Áno, pretože svoje miesto a dres si vymenili bez súhlasu R 
C) Áno je to v súlade s pravidlom XII A 

 
481. Útočník obiehal obrancu tesne za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Obranca natiahol nohu mimo hraciu 
plochu a spôsobil tak útočníkovi pád. Lopta bola v tom okamihu v hre. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, vinníka napomenul (ŽK) a nariadil NVK v mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Prerušil hru, vinníka napomenul (ŽK) a vhodil RL v mieste, kde sa nachádzala v momente prerušenia hry 
C) Prerušil hru, vinníka napomenul (ŽK) a nariadil PVK z postrannej čiary z miesta, ktoré je najbližšsie miestu priestupku 

 
482. Ako postupujú rozhodca a asistent rozhodcu, ak vhadzujúci hráč pri vhadzovaní vyskočí (nedotýka sa nohami 
zeme)? 
 

A) AR signalizuje zástavkou R nesprávne postavenie nôh vhadzujúceho hráča a R nechá vhadzovať súpera 
B) AR a R nechajú v hre pokračovať, pravidlo nebolo porušené 
C) AR nemusí signalizovať nesprávne postavenie nôh, pretože R priestupok videl a posúdil ho 

 
483. Kedy je lopta pri kope z rohu v hre? 
 

A) Keď je do nej kopnuté a je v pohybe 
B) Keď je do nej kopnuté, je v hre a opustí rohové územie 
C) Keď opíše dráhu svojho obvodu na HP 

 
484. Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary jednou rukou úmyselne a prudko do tváre súpera, ktorý sa nachádzal na 



hracej ploche. Rozhodca: 
 

A) Vinníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) Vinníka vylúčil z hry (ČK) a nechal vhadzovať súpera 
C) Vinníka vylúčil z hry a nariadil PVK z postrannej čiary z miesta, ktoré je najbližšie k miestu priestupku  

 
485. Brankár mal vo vlastnom pokutovom území loptu pod kontrolou. Urobil s ňou v rukách 3 kroky, pustil ju na zem, 
kde s ňou zahral nohou. Takto hral s loptou až za hranicu vlastného pokutového územia, odkiaľ sa s ňou vrátil späť do 
vlastného pokutového územia. Pretože bol atakovaný, chytil loptu do rúk a vykopol ju z pokutového územia do hracej 
plochy. Rozhodca: 
 

A) Nechal pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 
B) Prerušil hru a nariadil PVK proti brániacej strane za hru rukou na mieste, kde brankár chytil loptu druhýkrát do rúk 
C) Prerušil hru a nariadil NVK proti brániacej strane z miesta, kde sa brankár dotkol lopty rukou potom, čo sa vrátil späť do PÚ 

 
486. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, loptu v pohybe smerom na bránu zadrží cudzie teleso: 
 

A) R preruší hru, nariadi RL na mieste, kde loptu zadržalo cudzie teleso 
B) PK sa opakuje 
C) R preruší hru, nariadi RL z miesta, odkiaľ bolo s loptou zahraté 

 
487. Hráč preberal loptu od spoluhráča v situácii, keď v okamihu prihrávky stál jednou nohou na vlastnej polovici hracej 
plochy a druhou na stredovej čiare. Rozhodca: 
 

A) Hru prerušil  a nariadil NVK za hráča mimo hry 
B) Hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo 
C) Hru prerušil a nariadil NVK za postaveenie hráča mimo hry 

 
488. Striedanie hráčov nebolo vykonané v súlade so súťažným poriadkom a pravidlami futbalu. Kto je za toto 
zodpovedný v zmysle súťažného a disciplinárneho poriadku? 
 

A) Hráč, kapitán a vedúci družstva 
B) Hráč, kapitán, vedúci družstva a niektorých prípadoch aj R 
C) Kapitán, tréner (prípadne asistent trénera), vedúci družstva a rozhodca (ak zanedbal niektorú zo svojich povinností) 

 
489. Koľko zahraničných hráčov v jednom družstve a v jednom stretnutí môže nastúpiť? (Mimo hráčov z kajín EÚ).  
 

A) 5 zahraničný hráči 
B) 4 zahraničný hráči 
C) 6 zahraničný hráči 

 
490. Ako postupuje rozhodca, ak hráč v priebehu hry svojvoľne a bez súhlasu rozhodcu opustí hraciu plochu? 
 

A) OT nie je potrebný, R ho upozorní na jeho správanie 
B) R ho napomenie ŽK pri jeho návrate na HP za NS 
C) Hráč neporušil pravidlá futbalu 

 
491. Kedy smie vstúpiť na hraciu plochu hráč, ktorý bol ošetrovaný mimo hracej plochy so súhlasom rozhodcu? 
 

A) Len v prerušenej hre a len od postrannej čiary 
B) Len v prerušenej hre a od stredovej čiary 
C) Kedykoľvek so súhlasom R, i v neprerušenej hre 

 
492. R nechal kop na bránu zo značky PK opakovať. Kto ho musel vykonať? 
 

A) Ten istý hráč 
B) Ktorýkoľvek hráč 
C) Ktorýkoľvek hráč, ktorý bol na HP 

 



493. Kde sa môžu postaviť hráči brániaceho družstva, ak útočiace družstvo vykonáva nepriamy voľný kop v blízkosti 
brány brániaceho družstva vo vzdialenosti menšej ako 9.15 m od bránkovej čiary? 
 

A) Môžu stáť na vlastnej bránkovej čiare, ale len medzi bránkovými žrďami (ostatní hráči brániaceho družstva musia dodržať 
vzdialenosť 9.15 m od lopty, pokiaľ lopta nie je v hre) 
B) Všetci musia stáť vo vzdialenosti 9,15 m od lopty 
C) Všetci musia dodržať predpísanú vzdialenosť aj za cenu, že budú stáť za bránkovou čiarou 

 
494. V stretnutí SP sa zranil hráč a odišiel na ošetrenie mimo HP (bolo to v 44.min. II. polčasu). Po nerozhodnom 
výsledku nasledovali kopy na bránu zo značky PK. Mohol sa tento hráč zúčastniť na realizácii týchto kopov? 
 

A) Nie, lebo nebol prítomný na závetre stretnutia 
B) Nie, družstvo hostí bude kopy vykonávať taktiež o jedného hráča menej 
C) Áno 

 
495. Ako nadviazal rozhodca na hru, keď ju predtým prerušil, aby napomenul hráča pre nešportové správanie? 
 

A) NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) PVK z miesta priestupku 
C) NVK z miesta priestupku 

 
496. Hráč sa ocitol za bránkovou čiarou v priestore súperovej brány, kde nepôsobí rušivo. Môže byť posudzovaný ako 
hráč v postavení mimo hry? 
 

A) Áno, v prípade, že bude nagatívne vplývať na hru brankára 
B) Áno, ale len v prípade, že bude zasiahnutý loptou 
C) Nie 

 
497. Kedy možno a kedy nemožno upustiť od polčasovej prestávky v kategórii dospelých? 
 

A) Upustiť možno len na prianie všetkých hráčov oboch družstiev, nemožno v tom prípade, ak by trval na dodržaní polčasovej 
prestávky čo i len jeden hráč 
B) Upustiť od polčasovej prestávky možno u všetkých stretnutí (majstrovských aj priateľských) a to vo všetkých vekových 
kategóriách 
C) Upusťiť od polčasovej prestávky možno len v súťažiach dospelých a v priteľských zápasoch 

 
498. Družstvo prihlásené do súťaže sa odhlásilo zo súťaže po jej rozlosovaní. Riadiaci orgán ho v tom istom ročníku 
nezaradil do iného stupňa súťaží a v ďalšom ročníku ho zaradil do najnižšej triedy. Konal riadiaci orgán v súlade so 
súťažným poriadkom? 
 

A) Nie, bol povinný ho zaradiť v ďalšom ročníku do tej istej súťaže 
B) Nie, nebolo to v súlade so Súťažným poriadkom 
C) Áno 

 
499. Kto je oprávnený rozhodovať o spôsobilosti lopty ku hre? 
 

A) Jedine R stretnutia 
B) Pred stretnutím v kabíne R a AR spolu s DZ rozhodnú o spôsobilosti lopty 
C) Usporiadajúci klub na základe Rozpisu súťaží 

 
500. Zostáva lopta v hre, ak sa na hracej ploche dotkne rozhodcu? 
 

A) Nie, R preruší hru a nariadi RL 
B) Áno 
C) Nie, R preruší hru a nariadi NVK 

 
501. Uveďte, koľko osôb maximálne (a ktorých) z hráčskej lavičky môže vstúpiť so súhlasom rozhodcu v prerušenej hre 
na hraciu plochu z dôvodu zistenia stavu zraneného hráča (eventuálne jeho ošetrenia v súrnom prípade)? 
 



A) Dve osoby, a to lekár a masér 
B) Minimálne dve osoby, a to lekár, masér a ďalší pomocný personál 
C) Dve osoby, na identifikácii nezáleží, môžu byť aj náhradníci 

 
502. Útočník sa často dostával do postavenia mimo hry. Rozhodca ho slovne upozornil, že ak sa toto bude opakovať, 
napomenie ho za nešportové správanie. Bol postup rozhodcu správny? 
 

A) Áno, hráč porušil Pravidlo XII. C, sústavne porušoval pravidla hry 
B) Nie 
C) Áno, R postupoval v súlade s povinnosťami v prípade NS 

 
503. Hráč, ktorý mal doplniť svoje družstvo, vstúpil na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu v momente, keď bola lopta 
ešte v hre a súper mal jasnú výhodu v hre. Rozhodca: 
 

A) Hru ihneď prerušil, vinníka napomenul ŽK a nariadil RL v mesite, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Hru ihneď prerušil, vinníka napomenul ŽK a nariadil NVK v mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) Neprerušil hru, uplatnil výhodu v hre a vinníka napomenul (ŽK) pri najbližšom prerušení hry 

 
504. Hráč družstva A zahral v pokutovom území súpera nepriamy voľný kop. Loptu tečoval jeden z hráčov družstva B a 
táto potom skončila za bránkovou čiarou v bráne družstva B. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop od brány 
B) Gól neuznal a nariadil kop z rohu 
C) Gól uznal 

 
505. Kedy je výsledok stretnutia nerozhodný? 
 

A) Ak v stretnutí nebol dosiahnutý žiaden gól, alebo ak obe družstvá dosiahli rovnaký počet gólov 
B) Nova odpoved 
C) Keď nikto z hráčov nekopal PK 

 
506. Je povinnosť vykonávať v kategórii dospelých konfrontáciu hráčov pred každým majstrovským stretnutím v 
súťažiach riadených VsFZ? 
 

A) Nie 
B) Áno, stanovuje to Súťažný poriadok 
C) Áno, stanovuje to Rozpis súťaží vsFZ 

 
507. Brániaci hráč si rukou zrazil loptu do vlastnej brány. Rozhodca gól uznal. Konal správne? 
 

A) Nie, mal prerušiť hru, nariadiť VK a udeliť OT, ŽK alebo ČK 
B) Áno 
C) Nie, pretože musí riešiť aj osobný trest pre previnivšieho sa hráča 

 
508. Hráč po správne vhodenej rozhodcovskej lopte sa zmocnil lopty v bezprostrednej blízkosti brány. Nemal medzi 
sebou a súperovou bránkovou čiarou žiadneho súperovho hráča. Je v postavení mimo hry? 
 

A) Nie 
B) Áno, R mal prerušiť hru a nariadiť NVK za hráča mimo hry 
C) Nedá sa to jednoznačne určiť, rozhodujúce je kde bol v tomto okamihu brankár 

 
509. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč súperovho družstva snaží poskakovaním alebo posunkami zmiasť alebo 
znervózniť vhadzujúceho hráča? Hráč loptu napriek tomu vhodí do hry. 
 

A) Nechá pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 
B) Preruší hru, vinníka napomenie (ŽK) za NS a nariadi NVK z miesta priestupku 
C) Preruší hru a nariadi NVK z miesta priestupku 

 
510. Brankár chytil vo vlastnom pokutovom území do rúk loptu, ktorá bola v hre. V okamihu, keď hodil loptu o zem, 



zmocnil sa lopty súper a dosiahol gól. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil PVK , brankár mal loptu stále pod kontrolou 
B) Gól neuznal a nariadil NVK, brankár mal loptu stále pod kontrolou 
C) Gól uznal 

 
511. Môže sa poškodené (zlomené) bránkové brvno v priateľskom stretnutí nahradiť povrazom? 
 

A) Nie, pretože bez brvna je hrať zakázané 
B) Uvedená skutočnosť sa taxatívne neuvádza v PF, je to plne v kompetencii R stretnutia 
C) Po súhlase oboch družstiev áno, ale zvyšky poškodeného brvna sa musia odstrániť tak, aby hráčom nehrozilo nebezpečenstvo 
zranenia 

 
512. Kapitán družstva hostí požiadal rozhodcu v kabíne pred začiatkom stretnutia o možnosť odpísať si zápis (zostavy 
družstiev). Rozhodca to kapitánovi družstva nedovolil. Konal správne? 
 

A) Nie 
B) Áno, kapitán na to nemá právo 
C) Áno, kapitán ma totiž právo zápis si len prečítať, nie odpisovať zostavy 

 
513. Ako postupuje rozhodca, ak sa mu pri hre píšťalka poškodí tak, že na nej nemožno jasne zapískať alebo sa stane 
nefunkčnou? 
 

A) Použije náhradnú píšťalku (preto  R aj AR musiai mať pri sebe v priebehu stretnutia náhradné píšťalky) 
B) Do skončenia polčasu, prípadne stretnutia použije iný zdroj - píska na prstoch 
C) Krikom prerušeje hru, napr. faul ... a pod. 

 
514. Hráč, ktorý vykonával na hracej ploche voľný kop, zahral loptu druhýkrát, keď už bola lopta v hre, skôr ako sa jej 
dotkol iný hráč a to úmyselne rukou. Rozhodol rozhodca správne, keď po prerušení hry nariadil v prospech súperovho 
družstva nepriamy voľný kop (za dvakrát hranie loptou)? 
 

A) Áno, hráč zahral loptu druhýkrát 
B) Nie 
C) Áno, tento prípad je taxatívne uvedený v pravidle XII. 

 
515. Aké postavenie zaujme asistent rozhodcu pri kope od brány, ktorý sa vykonáva na jeho polovici hracej plochy (z 
hľadiska pozičného postavenia)? 
 

A) Také, aby mohol posúdiť, či lopta leží celým svojím obvodom v bránkovom území a či po kope od brány sa dostala priamo do hry 
(čiže stojí na úrovni čiary, ktorá ohraničuje pokutové územie a je rovnobežná s bránkovou čiarou) 
B) Predpísané postavenie Pravidlo VI. nenariaďuje 
C) AR stojí na bránkovej čiare odkiaľ má výborný prehľad o dianí na HP 

 
516. Farba košele rozhodcu sa zreteľne nelíšia od farby tričiek oboch hrajúcich družsiev. Kto je povinný zapožičať 
rozhodcovi košeľu (tričko) odlišnej farby? 
 

A) Usporiadajúci klub 
B) Hosťujúci klub 
C) Riadiaci orgán, KR je poviiná zabezpečiť farebnú odlíšnosť dresov 

 
517. Môže byť mimo hry útočiaci hráč, ktorý je v okamihu prihrávky spoluhráča na súperovej polovici hracej plochy, 
bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta a medzi sebou a súperovou bránkovou čiarou má len jedného súperovho 
obrancu a súperovho brankára? 
 

A) Áno, pretože pred sebou má len jedného súperovho obráncu 
B) Áno môže byť mimo hry, je to základná definícia porušenia pravidla XI. 
C) Nie 

 
518. Kto potvrdzuje výsledok losovania o rozhodovaní stretnutia žiackych družstiev oddielovým rozhodcom v zápise o 



stretnutí? 
 

A) Kapitáni a vedúci oboch družstiev 
B) Kapitáni, vedúci družstiev  tréneri 
C) Vedúci družstiev a tréneri 

 
519. Koľko hráčov je možné striedať v súťažnom stretnutí žiakov v súťažiach riadených VsFZ? 
 

A) Päť hráčov z každého družstva 
B) Štyroch hráčov z každého družstva 
C) Šesť hráčov z každého družstva  

 
520. Vystriedaný hráč, ktorý už mal ŽK sa na lavičke náhradníkov správal nešportovo. R to uvidel, prerušil hru a 
vystriedaného hráča : 
 

A) vykázal z lavičky náhradníkov 
B) napomenul ŽK a následne vylúčil ČK 
C) vylúčil ČK 

 
521. Koľkostupňové je odvolacie konanie v súťažiach VsFZ? 
 

A) Jednostupňové 
B) Trojstupňové 
C) Dvojstupňové 

 
522. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, sa správa nešportovo po signáli rozhodcu na vykonanie pokutového kopu ale 
prv, než je lopta v hre lopta prejde za bránkovú čiaru mimo brány: 
 

A) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi NVK z miesta, kde sa hráč vykonávajúci PK správal nešportovo  
B) R vinníka napomenie (ŽK) a nariadi kop od brány  
C) Nariadi kop od brány 

 
523. Žltou alebo červenou kartou môže R napomínať, resp. vylúčiť : 
 

A) hráča, náhradníka a ktoréhokoľvek člena príslušného družstva 
B) hráča, náhradníka, trénera a asistenta trénera príslušného družstva 
C) hráča, náhradníka a vystriedaného hráča príslušného družstva 

 
524. Aký je predpísaný hrací čas v majstrovských stretnutiach mladšieho žiactva v SR? 
 

A) 2 x 35 min. (s 15 - min. prestávkou) 
B) 2 x 30 min. (s 15- min. prestávkou) 
C) 2 x 30 min. (s 10 - min. prestávkou) 

 
525. Ktoré osoby môžu vstúpiť do kabíny rozhodcu bez jeho súhlasu? 
 

A) AR, delegovaný DZ, kapitáni zúčastnených družstiev, u mládeže i vedúci oboch družstiev 
B) AR, DZ a kapitáni mužstiev 
C) AR, DZ, kapitáni mužstiev a HÚ 

 
526. Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop sa správa nešportovo po signály R na vykonanie PK, ale skôr, než je lopta v hre 
a lopta prejde za bránkovú čiaru v priestore brány. R? 
 

A) R gól neuzná, vinníka napomenie (ŽK) a naridi PK opakovať, predĺží hrací čas 
B) Predĺží hrací čas, PK nechá opakovať 
C) Gól uzná, hráča napomenie (ŽK) a hru skončí 

 
527. Hráč vhodil loptu priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary do súperovej brány bez toho, aby sa jej ktokoľvek 
dotkol. Rozhodca: 



 
A) Gól neuznal a nariadil vhadzovanie opakovať tou istou stranou 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil kop od brány 

 
528. Kto je oprávnený zastupovať kapitána družstva, ak tento stretnutie nedohral? 
 

A) Funkciu nepreberá žiadny hráč, on je stále kapitánom 
B) Stretnutie dohráme, hráč s kapitánskou páskou ale musi byť na lavičke náhradníkov 
C) Funkciu preberá jeho zástupca 

 
529. Má riadiaci orgán právo potrestať družstvo hernými dôsledkami, keď nastúpilo k stretnutiu bez registračných 
preukazov a odmietlo konfrontáciu hráčov? 
 

A) Nemá právo, Súťažný poriadok to neumožňuje 
B) Nemá právo, Disciplinárny poriadok to neumožňuje 
C) Má právo 

 
530. Ako postupuje rozhodca, ak sa v priebehu I. polčasu stali niektoré čiary vyznačujúce hraciu plochu nezreteľnými? 
 

A) Preruší hru, požiada AR1 o zabezpečenie označenia hracej plochy prostredníctvom HÚ 
B) Spolu s AR1 a AR2 opustia hraciu plochu, v kabíne R spilu s DZ a HÚ zabezpečia riadne vyznačenie HP 
C) Rozhodca požiada kapitána domáceho družstva v prerušenej hre, aby usporiadateľská služba nezreteľné čiary vyznačila, 
premárnený čas nastaví na konci I. polčasu (ak je to možné, čiary sa vyznačia v polčasovej prestávke) 

 
531. Je predpísaná vzdialenosť od lopty pre spoluhráča toho hráča, ktorý vykonáva voľný kop? 
 

A) Nie je (hráč môže stáť i v bezprostrednej blízkosti pri lopte) 
B) Áno, nesmie stáť v bezprostrednej blízkosti lopty 
C) Áno, nesmie brániť v rozohratí lopty 

 
532. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta prejde za bránkovú čiaru mimo brány: 
 

A) R nechá v hre pokračovať, veď ide o predĺžený hrací čas 
B) R skonči hru v momente, keď brankár správne vykoná kop od brány 
C) Hra sa skončí v okamihu, keď lopta prejde za bránkovú čiaru 

 
533. Poradie družstiev v prípade rovnosti bodov sa v priebehu súťaže určí na základe počtu získaných bodov zo 
všetkých odohraných stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa poradie určí ďalším kritériom. Ktoré to je? 
 

A) Väčší počet strelených gólov zo všetkých odohratých stretnutí 
B) Väčší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach 
C) Väčší gólový rozdiel vo všetkých odohraných stretnutí 

 
534. Asistent rozhodcu signalizoval zdvihnutou zástavkou priestupok proti pravidlám. Rozhodca hru neprerušil. Je lopta 
v hre alebo mimo hry? 
 

A) Lopta je mimo hry 
B) Lopta je za postrannou čiarou, čiže sa s ňou nemá hrať 
C) Lopta je v hre (zostáva v hre) 

 
535. Hráč v postavení mimo hry sa síce nesnažil hrať s loptou, ale svojou prítomnosťou rušivo pôsobil na súperovho 
obrancu. Môže tohto hráča považovať rozhodca za hráča mimo hry? 
 

A) Nie, pretože sa nesnažil s loptou hrať 
B) Nie, pretože len rušivo pôsobil na súperovho obráncu 
C) Áno 

 
536. Čo sa považuje za riadny nástup družstva : 



 
A) ak nastúpi nejneskôr 20 min po stanovenom začiatku stretnutia na HP najmenej 7 hráčov riadne ustrojených a pripravených na 
začiatok stretnutia 
B) ak je R odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi kapitánov oboch družstiev a platné RP 

 
537. Považuje rozhodca úmyselné opľutie asistenta rozhodcu za inzultáciu? Ak nie, ako kvalifikuje takýto priestupok 
hráča? 
 

A) Nie, ide o HNS (ČK) 
B) Áno, je to taxatívne uvedené v Pravidle V. 
C) Áno, ide o priestupok uvedený v Pravidle XII. A, ktorý je považovaný za HNS a zároveň inzultáciu 

 
538. Hráč vysunul vo výskoku koleno smerom proti súperovi, ktorý bol v bezprostrednej blízkosti lopty. Súpera však 
nezasiahol. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru a nariadil NVK z miesta priestupku 
B) Prerušil hru a nariadil PVK z miesta priestupku 
C) Prerušil hru, hráča napomenul (ŽK) a nariadil PVK z miesta priestupku 

 
539. Hráč bol ošetrovaný za bránkovou čiarou mimo hracej plochy. Mohol nastúpiť do hry so súhlasom rozhodcu v 
neprerušenej hre z ktoréhokoľvek miesta spoza bránkovej čiary? 
 

A) Nie 
B) Áno, pravidlá to vyslovene nezakazujú 
C) Áno, je to v súlade s pravidlo III. 

 
540. V čase, keď sa hralo pred bránou družstva A, kopol obranca družstva B vo vlastnom pokutovom území hráča 
súpera. Asistent rozhodcu priestupok ihneď signalizoval. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a : 
 

A) Obráncu vylúčil z hry (ČK) a nariadil NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Obrancu vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
C) Obráncu vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL z miesta, kde bola v čase prerušenia hry 

 
541. Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč pri hre zranil len ľahko a je schopný sám prísť k postrannej alebo bránkovej 
čiare? 
 

A) Hru nepreruší, umožní zranenému hráčovi, aby bol ošetrený mimo HP 
B) Hru preruší, zistí závažnosť zranenia hráča a nechá ho ošetriť na HP 
C) Hru preruší, umožní hráčovi prisť za čiaru a tam sa nechať ošetriť 

 
542. Z kopu z rohu, ktorý vykonávalo družstvo domácich, skončila lopta v rukách brankára hostí. Brankár s loptou v 
rukách urobil dva kroky (nachádzal sa vo vlastnom bránkovom území), úmyselne kopol do nohy protihráča a potom 
vykopol loptu mimo pokutové územie do hracej plochy. Rozhodca celú sitáciu videl. Ako ju mal posúdiť? 
 

A) Mal prerušiť hru, brankára napomenuť (ŽK) a nariadiť PK 
B) Mal prerušiť hru, brankára vylúčiť z hry (ČK) a nariadiťPK 
C) Mal nechať pokračovať v hre a brankára napomenuť (ŽK) pri najbližšom prerušení  

 
543. Koľko a akých stupňov nešportového správania poznáme vo futbale? 
 

A) Dva, NS a HNS 
B) Dva, NS (ŽK) a NS (ČK) 
C) Štyri, NS (ŽK), NS (ČK) a HNS (ŽK) a HNS (ČK) 

 
544. Ak sa lopta pohybuje ešte časťou svojho obvodu po postrannej alebo bránkovej čiare (letí nad postrannou alebo 
bránkovou čiarou), je v hre alebo mimo hry? 
 

A) Je mimo hry, pretože väčšia časť jej obvodu je mimo čiary 
B) Je v hre 



C) Je mimo hry, Pravidlo IX nerozlišuje pojem, že lopta je len časťou ...... 
 
545. Ak sa hráč dopustí akéhokoľvek preistupku, za ktorý R hráča vylučuje v zmysle pravidla XII. v čase od okamihu 
skončenia stretnutia, do opustenia HP, R : 
 

A) priestupok hráča oznámi kapitánovi mužstva a uvedie ho na zadnej strane zápisu  
B) hráčovi ukáže ČK a priestupok popíše v zápise na prednej strane 
C) priestupok hráča oznámi kapitánovi mužstva a uvedie ho na prednej strane zápisu  

 
546. Kapitán domáceho družstva v neprerušenej hre požiadal R, aby vylúčil hráča hostí za to, že ho opľul a ukázal mu 
dôkaz toho na svojom drese. R ani AR preistupok nevideli. R prerušil hru : 
 

A) hráča hostí vylúčil z hry (ČK) a na hru nadviazal RL v mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) na hru nadviazal RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry a ďalšie opatrenia neurobil z dôvodu, že priestupok žiadny z 
R nevidel 
C) hráča hostí vylúčil z hry (ČK) a na hru nadviazal PVK z miesta, kde podľa kapitána domácich sa hráč priestupku dopustil 

 
547. Vystriedaný hráč vbehol v neprerušenej hre na HP a tam zahral loptou, čím zmaril súperovi sľubne sa rozvíjajúcu 
akciu. R prerušil hru, keď na to súperov hráč nazlostene kopol bez lopty vystriedaného hráča, R ? : 
 

A) vystriedaného hráča napomenul ŽK za neoprávený vstup na HP, súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nariadil NVK z miesta, kde 
sa vystriedaný hráč dotkol lopty 
B) vystriedaného hráča vykázal z HP, súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nariadil NVK z miesta, kde sa vystriedaný hráč dotkol lopty  
C) vystriedaného hráča vykázal z HP, súperovho hráča vylúčil z hry ČK a nariadil RL na mieste priestupku 

 
548. Kapitán môže vzniesť námietky voči: 
 

A) výsledku stretnutia 
B) priebehu stretnutia 
C) náležitostiam HP 
D) štartu niektorého súperovho hráča 
E) výstroju hráčov súperovho družstva 
F) striedaniu náhradníkov 
G) popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov 

 
549. Môže brankár nosiť v priebehu stretnutia ako ochranu pred oslnením čiapku? 
 

A) Áno, ale len s mäkkým látkovým štítkom 
B) Nie, čiapka je neprípustná 
C) Nie čiapka nieje prípustná, môže však mať šiltovku so štítom z umelej hmoty 

 
550. Rozhodca prerušil hru na upozornenie kapitána hostí, že hráč domácich má závadu na výstroji. Rozhodca vykonal 
kontrolu a vykázal hráča z hracej plochy pre závadu zistenú na výstroji. Ako rozhodca nadviazal na hru, keď tento hráč 
opustil hraciu plochu? 
 

A) NVK z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry 
B) NVK z miesta priestupku hráča  
C) RL v mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry 

 
551. Patrí kop od brány medzi voľné kopy? 
 

A) Áno, podľa Pravidla XIII. 
B) Nie (je jedným zo spôsobov nadviazania na hru) 
C) Áno, podľa Pravidlá XII. A 

 
552. Možno na hracej ploche menších rozmerov úmerne zmenšiť rozmery bránkového a pokutového územia? 
 

A) Nie, bránkové a pokutové územie musí mať vždy predpísané rozmery 
B) Áno, ale musí byť zachovaný tvar obdĺžníka 



C) Áno, ale musí to byť upravené percentuálnym podielom 
 
553. pri kope na bránu zo značky PK v pohárovom stretnutí hráč, ktorý bol v stretnutí napomínaný, vykonal kop na 
bránu pätou a pritom dosiahol gól. Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal, vinníka vylúčil z hry (ŽK+ČK) a nechal kop opakovať (vykoná ho ďalší oprávnený hráč) 
B) Gól neuznal, vinníka vylúčil z hry (ŽK+ČK), ale nechal hráča ešte vykonať kop na bránu zo značky PK 
C) Gól neuznal a kop na bránku zo značky PK nechal opakovať tým istým hráčom 

 
554. Kto je príslušný k posúdeniu, či bola dodržaná čakacia lehota? 
 

A) Jedine rozhodca 
B) Jedine rozhodcovia stretnutia 
C) Jedine delegovaný rozhodca 

 
555. Hráč sa dostal zotrvačnosťou pohybu do priestoru súperovej brány a tam pôsobil rušivo. Rozhodol rozhodca 
správne, keď prerušil hru, hráča napomenul a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v momente 
prerušenia hry? 
 

A) Áno 
B) Nie, osobný trest nemal udeliť a mal nariadiť PVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
C) Nie, mal hráča napomenúť ŽK a  nariadiť RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
556. Vrážajúci hráč nemal pri vrážaní do súpera pažu na strane vrážajúceho ramena pri tele. Ako posúdil rozhodca tento 
zákrok hráča? 
 

A) Ako zakázaný spôsob hry (sotenie do súpera) 
B) Ako zakázaný spôsob hry (vrazenie do súpera) 
C) Ako zakázaný spôsob hry (skočenie na súpera) 

 
557. Brankár, ktorý zahral kop od brány, prihral loptu priamo z tohto kopu svojmu spoluhráčovi, ktorý bol na súperovej 
polovici hracej plochy, bližšie k súperovej bránkovej čiare ako predposledný hráč brániaceho družstva. Rozhodca: 
 

A) Neprerušil hru, nebolo porušené pravidlo 
B) Prerušil hru a nariadil NVK za hráča mimo hry 
C) Prerušil hru a nariadil NVK za postavenie hráča mimo hry 

 
558. Môže mať podanie námietok proti technickým chybám rozhodcov vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého na 
ihrisku? 
 

A) Áno, ale len na rozhodnutia týkajúce sa pokutových kopov 
B) Áno, ale len na ČK a PR a regulárne góly s priamou zodpovednosťou pre rozhodcov 
C) Nie 

 
559. Musia sa hráči zúčastnení na hre pri vykonávaní voľného kopu zdržiavať na hracej ploche? 
 

A) Nie, musí ich byť najmenej 7 
B) Nie, záležín to ich rozhodnutí 
C) Áno 

 
560. Zahrával sa PK v normálnom hracom čase, brankár predčasne opustí bránkovú čiaru smerom ku značke 
pokutového kopu, lopta prejde za bránkovú čiaru do brány: 
 

A) R gól uzná 
B) R gól uznal a brankára napomenul ŽK 
C) R gól neuznal, brankára napomenul ŽK a nariadil NVK z miesta priestupku 

 
561. Kedy rozhodca nemôže zmeniť svoje rozhodnutie? 
 



A) Ak hra už bola znovu zahájená 
B) Keď už rozhodol aj napriek nátlaku kapitána 
C) Keby tým poškodil súpera 

 
562. Rozhodca musí predčasne skončiť stretnutie v týchto prípadoch: 
 

A) ak klesne počet hráčov v družstve pod 7 
B) pri násilí spáchanom na R, AR a NR 
C) pre smrť hráča, AR alebo NR 
D) pri úradnom zákroku oprávneného orgánu polície alebo iného úradného orgánu vo verejnom záujme 

 
563. V I. polčase rozhodca napomenul jedného hráča omylom dvakrát. V polčasovej prestávke ho na to upozornil 
asistent rozhodcu. Rozhodca hráča do II. polčasu pripustil. Konal správne? 
 

A) Áno 
B) Nie, v polčasovej prestávke urobil opatrenia a hráča ku hre v II. polčase napripustil 
C) Nie, v polčasovej prestávke, po zistení skutočností (na chodbe), hráčovi za pritomnosti kapitánov ukázal ČK  

 
564. Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a tiež v prípade, ak sa tým nerozhoduje o postupe alebo zostupe) pri 
rovnosti bodov zo všetkých odohratých stretnutí určí: 
 

A) 1. gólový rozdiel zo všetkých odohratých stretnutí, 2. gólový podiel (pomer) zo všetkých odohratých stretnutí, 3. počet víťazstiev 
respektíve remíz dosiahnutých na ihriskách súperov 
B) 1. gólový podiel (pomer) zo všetkých odohratých stretnutí, 2. gólový rozdiel zo všetkých odohratých stretnutí, 3. počet víťazstiev 
resp. remíz dosiahnutých na ihriskách súperov 
C) 1. vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí, 2. gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, 3. vyšší počet strelených gólov na ihrisku 
súpera 

 
565. Po skončení I. polčasu v stretnutí dorastencov prišli obaja kapitáni a vedúci družstiev za rozhodcom s tým, aby sa 
hralo ihneď (bez prestávky) ďalej preto, že jedno z družstiev odchádzalo ihneď po stretnutí domov výhodným 
dopravným spojom. Rozhodca: 
 

A) Odišiel do kabíny a dodržal polčasovú prestávku (nevyhovel žiadosti kapitánov a vedúcich družsitev) 
B) Žiadosti vyhovel, pretože bola v súlade s Pravdlom VII. 
C) Žiadosti vyhovel, ináč by sa stretnutie nebolo dokončilo, hráči by boli odišli z HP pred samotným ukončením hry 

 
566. Ako postupuje rozhodca, ak hráč pri vykonávaní kopu z rohu úmyselne poruší zvislé postavenie rohovej zástavky 
(zlomí ju)? 
 

A) Hráča napomenie (ŽK), nechá zástavku opraviť a dať na zodpovedajúce miesta (prostredníctvom kapitána a HÚ) a nechá kop z 
rohu vykonať 
B) Hráča vylúči z hry (ČK), nechá zástavku opraviť a dať na určené miesto a nechá vykonať kop z rohu 
C) Hráča napomenie (ŽK), zástavku nechá opraviť a nariadi NVK z miesta priestupku 

 
567. Oznamuje rozhodca ihneď a z vlastnej iniciatívy na hracej ploche kapitánovi družstva dôvod napomenutia alebo 
vylúčenia hráča? 
 

A) Nie, R oznámi tento dôvod kapitánovi na HP iba v tom prípade, ak sa ho kapitán slušnou (pokojne, vecne) formou spýta 
B) Áno je to vyslovene jeho povinnosť 
C) Áno, hráč má na to právo, aby to vedel  

 
568. Aký tvar musí mať lopta? 
 

A) Tvar lopty záleží od výrobcu  
B) Musí byť guľatá 
C) Môže mať tvar gule, ale počas hry aj elypsy 

 
569. Môže byť mimo hry hráč, ktorý stojí v okamihu prihrávky spoluhráča obidvomi nohami na stredovej čiare? 
 



A) Nie 
B) Áno. lebo stredová čiara patrí súčasne k obom poloviciam HP 
C) Áno a R nariaďuje NVK za hráča mimo hry 

 
570. Môže rozhodca skrátiť hrací čas v priateľskom stretnutí? 
 

A) Môže (napríklad pre oneskorený začiatok), I. polčas sa však musí hrať plný, stanovený hrací čas a len II. polčas rozhodca môže 
skrátiť 
B) Nemôže, hráči majú právo odohrať plný hrací čas 
C) Nemôže, Pravidlo VII. to nedovoľuje 

 
571. Dokedy najneskôr sa musia vyhlásiť úpravy v organizácii súťaží v zmysle SP? 
 

A) Do dňa začatia jesennej čast súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorm dôjde k úpravám 
B) Do začiatku súťažného ročníka v ktorom dôjde k úpravám 
C) Do dňa začatia jarnej časti súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorom má k úpravám dôjsť 

 
572. Útočník opustil hraciu plochu, aby nebol mimo hry. Z tohto miesta však pokrikoval na hráča brániacej strany. 
Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Hráča napomenul (ŽK) a vhodil RL na mieste, kde sa táto nachádzala v momente prerušenia hry 
B) Hráča napomenul (ŽK) a nariadil NVK na mieste, kde sa lopta nachádzala v monente prerušenia hry 
C) Hráča napomenul (ŽK) a nariadil PVK na mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry 

 
573. R neuzná gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány priamo: 
 

A) z RL 
B) z NVK 
C) z vhadzovania lopty 

 
574. Je rozhodca povinný prerušiť hru, ak je hráč v postavení mimo hry? 
 

A) Áno a musí nariadiť NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 
B) Áno a musí nariadiť NVK z miesta priestupku 
C) Nie, hráč neporušuje pravidlá 

 
575. Definujte, kedy je do súpera možné vraziť dovoleným spôsobom : 
 

A) hráč vrazí do súpera len v bezprostrednej blízkosti lopty a len preto, aby získal lotu (2m) 
B) hráč vrazí ramenom do ramena súpera, pričom musí mať ruku na strane vráýajúceho ramena pri tele, rameno sa rozumie časť 
paže od pleca po lakeť a u súpera aj časť hrudníka a lopatky 
C) vrážajúci hráč a súper sú v rovnkej výške, t.j. buď sú aspoň jednou nohou na zemi, alebo sú obaja vo výskoku 
D) hráč nevrazí do súpera ani prudko, ani nebezpečne 

 
576. V stretnutí pôsobili ako asistenti rozhodcu oddieloví rozhodcovia. Jedného z nich v 85. minúte stretnutia udrel 
blízko stojaci divák do hlavy dáždnikom, no nespôsobil mu vážnejšie zranenie. Napriek tomu oddielový asistent 
rozhodcu ihneď na túto skutočnosť upozornil rozhodcu. Rozhodca: 
 

A) Ihneď skončil stretnutie predčasne a podal o tom podrobnú správu v zápise 
B) Oddielového AR nachal ošetriť a v hre pokračoval, nadstavil premrhaný hrací čas 
C) Oddielového AR ošetrovali mimo HP, v stretnutí sa pokračovalo, podal o tom správu v zápise o stretnutí 

 
577. Loptu, ktorá bola v hre, vhodil brankár rukou z vlastného pokutového územia priamo do súperovej brány. 
Rozhodca: 
 

A) Gól neuznal a nariadil kop od brány 
B) Gól uznal 
C) Gól neuznal a nariadil RL z miesta priestupku 

 



578. Kto má právo zdržiavať sa na hracej ploche počas neprerušenej hry? 
 

A) R a hráči zúčastnení na hre 
B) R, AR a nimi poverené osoby 
C) R, AR. HÚ a osoby uvedené v Súťažnom poriadku 

 
579. Hosťujúce družstvo sa dostavilo k stretnutiu oneskorene, ale ešte v závere čakacej doby. Po uplynutí čakacej doby 
(20 minút) však malo na hracej ploche iba 6 hráčov riadne ustrojených. Zahájil rozhodca stretnutie? 
 

A) R zahájil stretnutie až vtedy, keď malo hosťujúce družstvo na HP minimálne 7 hráčov riadne ustrojených (v zápise uvedie presný 
čas začiatku stretnutia a dôvody oneskoreného nástupu hosťujúceho družstva, o výsledku rozhodne riadiaci orgán po prešetrení 
všetkých skutočností, ktoré zavinili oneskorený nástup) 
B) Nie nezahájil, uplynula čakacia doba 
C) Nie, pretože na HP boli v čakacel dobe prítomní len 6 hráči 

 
580. Hráč vykonával kop z rohu. Loptu mal položenú tak, že táto bola v rohovom území, no bola od bránkovej čiary 
vzdialená asi 30 cm. Po kope (hráč zakopol do rohovej zástavky) lopta opustila hraciu plochu priamo za túto bránkovú 
čiaru. Rozhodca: 
 

A) Nariadil kop z rohu opakovať 
B) Nariadil kop od brány 
C) Hráča napomenul (ŽK) a nechal kop z rohu opakovať 

 
581. Ako postupuje rozhodca, ak sa mu počas stretnutia zastavia hodinky (prestanú fungovať)? 
 

A) Overí si čas na svojich náhradných hodinkách prípadne i na hodinkách AR (preto je potrebné, aby siR a AR pred stretnutím 
porovnali čas na hodinkách a dohodli sa na spolupráci pri meraní času) 
B) Riadi sa časomierou na štadióne 
C) Zmeria čas odhadom, prípadne si nechá poradiť hodnovernou osobou 

 
582. Ak majú po skončení súťaže dve družstvá bojujúce o postup do vyššej súťaže rovnaký počet bodov, ktoré ďalšie 
nasledujúce kritérium rozhoduje o postupe? 
 

A) Väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí príslušných družstiev 
B) Gólový rozdiel zo všetkých stretnutí 
C) Vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera 

 
583. Aby neprekážal pri rohovom kope svojmu brankárovi, postavil sa jeden z obrancov k bránkovej žrdi vo vnútri brány. 
Po rozohraní kopu z rohu vbehol obranca na hraciu plochu a zasiahol loptu. 
 

A) R hru prerušil a nariadil RL 
B) R neprerušil hru, pravidlo nebolo porušené 
C) R hru prerušil a nariadil NVK za hráča mimo hry 

 
584. Hráč vrazil do súpera dovoleným spôsobom v čase, keď obaja hráči boli vo výskoku. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru, nariadil PVK za vrazenie do súpera 
B) Neprerušil hru, nebolo porušené pravidlo 
C) Prerušil hru, nariadil PVK za sotenie do súpera 

 
585. Môže rozhodca rozhodovať priateľské stretnutie na hracej ploche, ktorú neuznal za spôsobilú pre majstrovské 
stretnutie? 
 

A) Áno, ale len v súťažiach riadených ObFZ 
B) Nie 
C) Áno, ale skutočnosť musí podrobne popísať v zápise o stretnutí 

 
586. V pohárovom stretnutí sa rozhodovalo o víťazovi kopmi na bránu zo značky PK. Po sérii štyroch kopov (na každej 
strane) bol stav 3:1 pre domácich. R nariadil, aby sa kopali aj zvyšné dva kopy na bránu. konal správne? 



 
A) Áno, vo zvyšných kopoch sa ešte mohlo rozhodnúť (napr. inzultácia) 
B) Áno, pri kopoch na bránu zo značky PK sa všetky kopy musia vykonať 
C) Nie, nebolo to potrebné, o víťazovi ož bolo rozhodnuté 

 
587. Kto predkladá výboru klubu k prejednaniu disciplínarne previnenia, ktorých sa dopustili hráči družstva? 
 

A) Menežér klubu 
B) Vedúci družstva 
C) Tréner (prípadne asistent trénera) 

 
588. Hráč bol ošetrovaný za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Mohol nastúpiť do hry so súhlasom rozhodcu v 
prerušenej hre z ktoréhokoľvek miesta spoza bránkovej alebo postrannej čiary? 
 

A) Nie, len z miesta pri stredovej čiare 
B) Áno 
C) Nie, len z miesta, ktoré mu určí R 

 
589. Ak hráč dosiahol v priebehu súťažného ročníka v skupine mladší dorast 17. rok veku (alebo v skupine starší dorast 
19. rok veku), môže dohrať súťažný ročník vo vekovej kategórii, v ktorej príslušný ročník začal? 
 

A) Áno, ale len v skupine starší dorast 
B) Áno, ale len v skupine mladší dorast 
C) Áno 

 
590. Sú bránkové a postranné čiary súčasťou hracej plochy? 
 

A) Nie, k hracej ploche nepatria, pretože pokiaľ sa na nich nachádza lopta, je loptou mimo hry 
B) Nie, pretože súčasťou  hracej plochy sú len čiary, ktoré ohraničujú pokutové a bránkové územie 
C) Áno, celá šírka čiar, ktoré ohraničujú hraciu plochu , patrí k hracej ploche 

 
591. V súperovom pokutovom území bol útočiaci hráč v postavení mimo hry. Do tohto hráča v neprerušenej hre 
zakázane vrazil brániaci hráč. Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru a nariadil NVK 
B) Prerušil hru, napomenul brániaceho hráča (ŽK) a nariadil PK 
C) Prerušil hru a nariadil PK 

 
592. Bol dosiahnutý regulárny gól. Ako mal asistent rozhodcu dosiahnutie gólu signalizovať? 
 

A) Pri dosiahnutí gólu AR nesignalizuje (beží so spustenou zástavkou pozdĺž postrannej čiary do postavenia pri stredovej čiare) 
B) Zástavku nasmeruje na stredový kruh a beží k stredovej čiare 
C) Zástavku zdvihne na znamenie, že lopta je v  bránke a následne beží ku stredovej čiare 

 
593. Rozhodca môže svoje rozhodnutie odbolať len v čase : 
 

A) kým sa hra znova nezačala 
B) aj po pätovnom začatí hry, ak dodatočne zistí svoj omyl 
C) kým sa hra znova nezačala a stretnutie nebolo ukončené 

 
594. R vylúči hráča, striedaného alebo striedajúceho hráča z hry tak, že mu ukáže ČK, ak hráč podľa názoru R : 
 

A) správa sa hrubo nešportovo 
B) hra surovo 
C) použije pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky alebo gestá 
D) v tom istom zápase bol druhýktát napomínaný 
E) úmyselnou hrou rukou zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť (neplatí pre brankára v jeho vlastnom PÚ) 
F) opľuje súpera alebo inú osobu 
G) zybráni súperovmu družstvu dosiahnúť gól zakázanou hrou, za čo môže byť nariadený PVK alebo PK 



 
595. Na hracej ploche sa vyskytli dve lopty. Musel rozhodca z tohoto dôvodu okamžite prerušiť hru? 
 

A) Nie 
B) Áno 

 
596. Má rozhodca považovať úmyselné násilné vrážanie do asistenta rozhodcu za inzultáciu v zmysle pravidiel? 
 

A) Nie R to považuje len za prejav HNS a hráčovi udelí ČK 
B) Nie R to považuje len za prejav NS a hráča vykáže z HP 
C) Áno 

 
597. Kedy rozhodca napomenie hráča, ktorý sa dopustil priestupku na ŽK, ak rozhodca neprerušil hru a súperovmu 
družstvu poskytol výhodu v hre? 
 

A) Pri najbližšom prerušení hry 
B) R musú hru prerušiť a hráča pamenúť ŽK za NS 
C) R musú hru prerušiť len v prípadoch napomínania (ŽK) hráča za HNS 

 
598. Rozhodca je oprávnený udeľovať osobné tresty od okamihu : 
 

A) keď vstúpi na HP až do chvíle, keď stretnutie skončí 
B) keď vstúpi na HP až do chvíle, keď po ukončení stretnutia opustí HP 
C) podpísania zápisu kapitánmi pred zápasom do podpísania zápisu kapitánmi po zápase 

 
599. Riadiaci orgán pred stretnutím neurčil asistentom rozhodcu strany. Kto je potom oprávnený rozhodnúť o 
predpísanom postavení asistentov rozhodcu v priebehu celého stretnutia (kto bude pôsobiť na ktorej strane)? 
 

A) Rozhodca stretnutia 
B) Delegát zväzu, lebo on je zástupcom zväzu na stretnutí 
C) AR sa dohodnú na predpísanom postavení 

 
600. 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 b rankára. Lopty sa nikto nedostkol a táto 
skončila priamo z kopu z rohu v bráne . R : 
 

A) gól uznal 
B) gól neuznal a nariadil NVK za vrážanie 
C) gól neuznal, situáciu posúdil ako súčasný priestupok dvoch súperiacích hráčov a nadviazal na hru RL 

 
601. Hráči v múre sa zavesili do seba rukami. Lopta po vykonaní PVK zasiahla ruku jedného z nich. R to podľa pravidla 
XII. považuje za : 
 

A) zakázanú hru rukou 
B) neúmyselnú hru rukou 
C) nastrelenú ruku 

 
602. Osobitne nebezpečný zákrok, tzv. stolička, kedy sa hráč pred, alebo za súperom zohne v snahe spôsobiť mu pád sa 
považuje za : 
 

A) vrazenie do súpera 
B) podrazenie súpera 
C) sotenie súpera 

 
603. Brankár vykonával kop od brány, pritom lopta zasiahla rozhodcu stojaceho mimo pokutového územia. Od rozhodcu 
sa lopta odrazila späť do pokutového územia k brankárovi. Tento zahral na značke pokutového kopu loptu rukou a 
potom lopta prešla za bránkovú čiaru do brány. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal 



B) Gól neuznal a nariadil kop od brány opakovať 
C) Gól neuznal a nariadil NVK proti družstvu brankára 

 
604. Ku ktorej polovici hracej plochy patrí stredová čiara? 
 

A) Celá šírka stredovej čiary je neutrálna, t.j. nie je súčasťou žiadnej polovice hracej plochy 
B) Podľa závažnosti priestupku o tom rozhodne R stretnutia 
C) Celá šírka stredovej čiary patrí k obom poloviciam hracej plochy 

 
605. Musí rozhodca vždy prerušiť hru, aby hráča napomenul? 
 

A) Áno, hlavne za HNS 
B) Áno, hra musí byť stále prerušená, aby sa naplnil výchovný charakter napomínania 
C) Nie 

 
606. Obranca vo vlastnom pokutovom území sotil útočníka rukami a tým ho odstavil od lopty. Útočník na to reagoval 
tak, že obrancu udrel rukou. Rozhodca prerušil hru. 
 

A) Útočníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK proti družstvu obrancu 
B) Útočníka vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK proti družstvu útočníka 
C) Útočníka vylúčil z hry (ČK), obráncu napomenul (ŽK) a nariadil NVK proti družstvu obráncu 

 
607. Kedy má rozhodca právo skončiť predčasne stretnutie pre tmu? 
 

A) Ak pre zlú viditeľnosť nie je zaručená regulárnosť stretnutia, pričom dbá pritom na to, aby nepoškodil šport tým, že by stretnutie 
skrátil len o niekoľko minút 
B) Keď brankár nevidí loptu na súperovej strane HP 
C) Keď hráči do seba vrážajú z dôvodu zlej viditeľnosti, nerozoznávajú farbu dresov 

 
608. Musí mať vrážajúci hráč, aby vrážal dovolene, pažu na strane vrážajúcoho ramena pri tele? 
 

A) Nie 
B) Nie je to rozhodujúce, s konečnou platnosťou rozhoduje R 
C) Áno 

 
609. Brankár zasiahol vo vlastnom pokutovom území do hry tak, že sa lopta odrazila od jeho pŕs na zem, kde zahral 
loptu nohou. V okamihu, keď ho napádal jeden z útočníkov súpera, chytil loptu do rúk a prihral ju spoluhráčovi. 
Rozhodca: 
 

A) Prerušil hru a nariadil NVK za dvojité hranie, brankár už mal loptu pod kontrolou 
B) Prerušil hru, brankára napomenul a naridil NVK za dvojité hranie, brankár už mal loptu pod kontrolou 
C) Neprerušil hru, nebolo porušené pravidlo 

 
610. Útočník družstva B bol ošetrovaný mimo hracej plochy vedľa brány družstva A. Brankár družstva A v domnienke, 
že útočník na neho nemiestne pokrikoval, chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území (1 meter od bránkovej čiary) 
a loptou, ktorú držal v ruke udrel mimo hracej plochy ležiaceho útočníka družstva B. Rozhodca: 
 

A) Brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil kop z rohu 
B) Brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil PK 
C) Brankára vylúčil z hry (ČK) a nariadil RL na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

 
611. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Lopta praskne bezprostredne po správnom vykonaní pokutového kopu: 
 

A) R preruší hru, predĺží hrací čas a po výmene lopty PK nechá opakovať 
B) R hru skončí v okamihu, keď lopta praskne 
C) R preruší hru a po výmene lopty nariadi RL na mieste, kde lopta praskla, hru ukončí v momente, keď je RL v hre 

 
612. Uveďte, ktoré osoby sú oprávnené zdržiavať sa na hráčskych lavičkách v priebehu súťažného stretnutia? 
 



A) Náhradníci v dresoch, tréner, asistent trénera, vedúci družstva, lekár, masér 
B) Náhradníci, tréner, asistent trénera, vedúci družstva, lekár, masér 
C) Náhradníci, tréner, asistent trénera, meneger, vedúci družstva, lekár masér 

 
613. Nechá R vykonať nariadený PK, ak v čase medzi nariadeným PK a jeho vykonaním klesol počet hráčov v jednom 
družstve pod sedem? 
 

A) Áno, PK nechá vykonať a stretnutie potom ukončí 
B) Nie, stretnutie predčasne skončí a podá tom správu v zápise 
C) Áno, ak by sa PK nevykonal, poškodené by bolo jedno z družstiev 

 
614. Držanie súpera. alebo prekážanie súperovi s úmyslom zabrániť mu v ďalšom pohybe v čase, keď je lopta mimo hry 
je priestupok, za ktorý R : 
 

A) musí udeliť OT 
B) nemusí udeliť OT 
C) nemôže udeliť OT 

 
615. Aké postavenie zaujme asistent rozhodcu pri kope z rohu? 
 

A) AR stojí mimo HP za rohovou zástavkou v predĺžení bránkovej čiary 
B) AR stojí 1m od bránkovej čiary smerom k stredu HP 
C) AR stojí 1m za bránkovou čiarou smerom k bránke, mimo HP 

 
616. Pri odkopnutí lopty z vlastného pokutového územia nastrelil obranca jedného z útočníkov súpera. Od neho sa lopta 
odrazila k ďalšiemu útočníkovi, ktorý bol mimo hry v bránkovom území a ten dosaihol gól. Rozhodca: 
 

A) Gól uznal 
B) Gól neuznal a nariadil NVK z miesta priestupku (z ktoréhokoľvek miesta vo vnúri bránkového územia) 
C) Gól neuznal a nariadil PVK z miesta, kde bol hráč nastrelený 

 
617. Družstvo A vykonávalo kop od brány. V okamihu, keď lopta pri tomto kope opísala dráhu 5 metrov, udrel obranca 
družstva A súpera mimo pokutového územia na hracej ploche. Rozhodca: 
 

A) Obrancu A družstva vylúčil z hry (ČK) a nechal kop od brány opakovať 
B) Obrancu A družstva vylúčil z hry (ČK) a nariadil PVK z miesta priestupku 
C) Obráncu A družstva vzlúčil z hry (ČK) a nariadil RL na mieste priestupku 

 
618. Zahrával sa PK v predĺženom hracom čase. Hráč brániaceho družstva poruší ustanovenie pravidla tým, že 
predčasne vkročí buď do pokutového územia  prv, než je lopta v hre. Ak lopta neprejde z PK  za bránkovú čiaru do 
brány: 
 

A) R predĺži hrací čas, vinníka napomenie (ŽK) a PK sa opakuje 
B) R hru ukončí 
C) R hrací čas predĺži a PK sa opakuje 
 


