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Otázka č. 1 
1. Pravidlo 1 

a) Rozmery a vyznačenie hracej plochy 
b) Určovanie spôsobilosti hracej plochy (kompetencie a postup rozhodcu) 

2. Pravidlo 12 
          Vymenujte príklady priestupkov, za ktoré rozhodca nariaďuje priamy  
          voľný kop / pokutový  
3. SP 
          Hracie časy pre jednotlivé kategórie, vrátane v súťažiach žien 

 
Otázka č. 2 

1. Pravidlo 5 
a. Kedy rozhodca musí stretnutie predčasne skončiť 
b. Uveďte príklady, kedy môže hráč opustiť hraciu plochu aj bez súhlasu  

rozhodcu 
2. Pravidlo 12 
          Vymenujte príklady priestupkov, za ktoré rozhodca v zmysle základného znenia pravidla 
          12 hráča napomína 
3. SP 
          Náležitosti jednotlivca, hráča vo futbale 

 
Otázka č. 3 

1. Pravidlo 5 
a. Vymenujte príklady, kedy má rozhodca právo predčasne skončiť stretnutie 
b. Uveďte postup rozhodcu pri námietkach kapitána po skončení stretnutia 

2. Pravidlo 8 
          Popíšte postup rozhodcu, ak má byť uctená pamiatka k úmrtiu športovca, respektíve 
          funkcionára 
3. SP 
          Vymenujte zloženie usporiadateľského zboru a stanovené podmienky pre výkon a 
          povinnosti hlavného usporiadateľa 

 
Otázka č. 4 

1. Pravidlo 3 
a. Vysvetlite správny postup pri striedaní hráča náhradníkom 
b. Vymenujte, kedy môže hráč opustiť hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu 

2. Pravidlo 12 
          Vymenujte príklady priestupkov, za ktoré rozhodca hráča napomína 
3. SP 
          Štart hráča vo vyššej vekovej kategórii 

 
Otázka č. 5 

1. Pravidlo 8 
a. Vymenujte príklady, kedy rozhodca nadväzuje na hru rozhodcovskou loptou 
b. Kedy je výkop správne vykonaný a aké druhy výkopov rozoznávame 

2. Pravidlo 10 
          Kedy rozhodca neuzná gól, ak sa lopta dostane do vlastnej bránky 
3. SP 
          Uveďte postup rozhodcu, ak družstvo nastúpi k stretnutiu bez registračných 
          preukazov 



 
Otázka č. 6 

1. Pravidlo 12 
a. Miesto priestupku pri priestupkoch na dotyk a na vzdialenosť (vysvetlite a 

uveďte príklady – voči súperovi, spoluhráčovi, tretej osobe) 
b. Skočenie na súpera 

2. Pravidlo 14 
          Uveďte postup a rozhodnutia rozhodcu v prípadoch, ak sa hráč, ktorý vykonáva 
          pokutový kop správa nešportovo po signáli rozhodcu v čase, keď lopta 
          a) ešte nie je v hre 
          b) je v hre 
3. SP a Pravidlo 5 
          Uveďte postup rozhodcu pri námietkach kapitána po skončení stretnutia 

 
 
Otázka č. 7 

1. Pravidlo 11 
a. Uveďte príklady, kedy rozhodca pokladá hráča za hráča mimo hry 
b. Vysvetlite rozdiel pojmov hráč mimo hry a hráč v postavení mimo hry 
c. Opustenie hracej plochy hráčom, aby nebol mimo hry 

2. Pravidlo 12 
          Dovolené a nedovolené vrážanie do brankára 
3. SP 
          Povinnosti a práva delegovaného rozhodcu 

 
 
Otázka č. 8 

1. Pravidlo 12 
a. Vymenujte príklady priestupkov, za ktoré rozhodca nariadi nepriamy voľný kop 
b. Zakázaný spôsob hry brankára 

2. Pravidlo 14 
          Uveďte postup rozhodcu a riešenie situácií, ak pri pokutovom kope v normálnom 
          hracom čase a v predĺženom hracom čase poruší pravidlo spoluhráč hráča 
          vykonávajúceho pokutový kop 
3. SP 
          Vymenujte, čo možno považovať za neoprávnený štart hráča 

 
 
Otázka č. 9 

1. Pravidlo 14 
a. Vysvetlite základné postavenie hráčov zúčastnených na hre a rozhodcov pri 

zahrávaní pokutového kopu 
b. Pokutové kopy vykonané v nastavenom hracom čase 

2. Kopy na bránku zo značky pokutového kopu 
          Rozveďte procedúru vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu 
3. SP 
          Čakacia doba, na koho sa vzťahuje, oprávnenosť jej čerpania, postup pri jej 
          nedodržaní 

 
 



 
Otázka č. 10 

1. Pravidlo 3 
a. Kedy je striedanie hráčov správne vykonané a ukončené 
b. Vymenujte náležitosti platného registračného preukazu 

2. Pravidlo 12 
          Vymenujte príklady priestupkov, za ktoré rozhodca hráča vylúči z hry 
3. SP 
          Zápis o stretnutí, jeho vypisovanie a odovzdávanie, oprávnenosť záznamov v ňom 

 

 
Otázka č. 11 

1. Pravidlo 4 
a. Výstroj hráčov, základné znenie 
b. Uveďte postup rozhodcu, ak zistí, že hráč má na sebe predmety, ktoré sú 

nebezpečné pre súpera alebo pre neho samého – pred začiatkom stretnutia, 
v stretnutí -  v prerušenej a neprerušenej hre 

2. Pravidlo 6 
          Signály rozhodcu a asistentov rozhodcu 
3. SP 
          Lekárske prehliadky hráčov (rôznych vekových kategórií a rozhodcov) 

 

 
Otázka č. 12 

1. Pravidlo 12 
a. Nešportové správanie – vymenuj príklady priestupkov z tejto kategórie 
b. Sotenie do súpera 

2. Pravidlo 6 
          Čo sa rozumie pod násilím spáchaným na rozhodcovi ? Vymenuj prípady. 
3. SP 
          Práva a povinnosti kapitána družstva 

 

 
Otázka č. 13 

1. Pravidlo 13 
a. Ako sa delia voľné kopy 
b. Zahrávanie voľných kopov z vlastného pokutového územia družstva 

2. Pravidlo 9 
          Lopta v hre a mimo hry 
3. SP 
          Nástup družstva k stretnutiu, riadny nástup družstva k stretnutiu, iný nástup k 
          Stretnutiu a nedostavenie sa k stretnutiu 
 
 
 



Otázka č. 14 
1. Pravidlo 12 

a. Zakázaná hra rukou 
b. Zdržiavanie hry hráčmi, brankárom, postup rozhodcu pre nastavenie premeškaného 

hracieho času 
2. Pravidlo 15 
          Vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary, správne, nesprávne, postup rozhodcu 
3. SP 
          Povinnosti usporiadateľa stretnutia 
 
 

Otázka č. 15 
1. Pravidlo 2 

a. Lopta, jej obvod, hmotnosť a vnútorný tlak 
b. Ako postupuje rozhodca, ak sa stane lopta nespôsobilou na hru 

2. Pravidlo 12 
          Dovolené a nedovolené vrážanie do súpera, rozdiel, príklady 
3. SP 
          Vymenujte vekové kategórie a skupiny v súťažiach dospelých, mládeže a žien 

 
Otázka č. 16 

1. Pravidlo 1 
a. Uveďte postup rozhodcu, ak sa pri súťažnom stretnutí poruší alebo zlomí: 

- bránkové brvno  
- rohová / stredová zástavka  

                   Ak sa čiary vyznačujúce hraciu plochu stanú v priebehu hry nezreteľné 
b. Ako postupuje rozhodca, ak pri kontrole hracej plochy pred stretnutím zistí, že nie sú 

k dispozícii bezchybné bránkové siete / alebo nie sú vôbec siete k dispozícii 
2. Pravidlo 8 
          Vymenuj niektoré prípady, kedy rozhodca nadväzuje na hru rozhodcovskou loptou a 
          spôsob tohto nadviazania na hru 
3. SP 
          Námietky a odvolacie konanie vo futbale 

 
Otázka č. 17 

1. Pravidlo 7 
a. Vymenuj prerušenia hry, ktoré sa do hracieho času nezapočítavajú a ktorých čas sa 

musí nahradiť nastavením 
b. Odkedy rozhodca v zmysle pravidiel futbalu meria hrací čas, aké sú možnosti skrátenia 

hracieho času a polčasovej prestávky v majstrovskom respektíve v priateľskom 
stretnutí 

2. Pravidlo 5 
          Aký je postup a plnenie si povinnosti Čo rozhodca robí po skončení stretnutia 
3. SP 
          Súpisky družstiev 

 

 



 
Otázka č. 18 

1. Pravidlo 3 
a. Aký je správny postup pri striedaní hráča náhradníkom 
b. Doplňovanie družstva hráčom 

2. Pravidlo 6 
          Spolupráca rozhodcu s asistentmi rozhodcu 
3. SP 
          Nástup družstiev k stretnutiu, riadny nástup družstva k stretnutiu, iný nástup k 
          stretnutiu a nedostavenie sa k stretnutiu 

 
Otázka č. 19 

1. Pravidlo 5 
a. Výhoda v hre a súvislosť nešportového a hrubého nešportového správania sa hráča 
b. Uveďte správny postup, ak sa k stretnutiu nedostaví: rozhodca / asistent rozhodcu, 

žiaden z delegovaných rozhodcov, delegovaný delegát zväzu 
2. Pravidlo 8 
          Kedy je výkop vykonaný správne, príklady nesprávneho vykonania výkopu a súvisiaci 
          postup rozhodcu 
3. SP 
          Vymenujte a popíšte náležitosti družstiev a náležitosti jednotlivcov v zmysle SP 

 
Otázka č. 20 

1. Pravidlo 9 
a. Lopta v hre a mimo hry, vysvetlite prípady v súvislosti s priestupkami hráčov 

2. Pravidlo 14 
          Pokutové kopy v nadstavenom hracom čase 
3. SP 
          Konfrontácia hráčov  

 
Otázka č. 21 

1. Pravidlo 12 
a. Vymenujte príklady priestupkov, za ktoré rozhodca hráča vylúči z hry ČK 
b. Rozhodca neudelil ŽK alebo ČK ihneď a hra bola vzápätí znovu nadviazaná. Uveďte 

postup rozhodcu v ďalšom priebehu hry na možnosť udeliť osobný trest – žltú  
alebo červenú kartu 

2. Pravidlo 15 
          Vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary, správne, nesprávne, postup rozhodcu 
3. SP 
          Povinnosti a práva kapitána družstva  

 

 

 

 



Otázka č. 22 
1. Pravidlo 5 

a. Aké sú povinnosti rozhodcu pred začiatkom stretnutia 
b. Príklady, kedy má rozhodca právo predčasne skončiť stretnutie 

2. Pravidlo 11 
          Vysvetlite rozdiel medzi hráčom v postavení mimo hry a hráčom mimo hry, kompetencie 
          rozhodcu a asistenta rozhodcu pri tomto posudzovaní 
3. SP 
          Práva a povinnosti vedúceho družstva 

 
Otázka č. 23 

1. Pravidlo 5 
a. Uveďte príklady povinností rozhodcu v priebehu stretnutia 
b. Vymenujte príklady, kedy rozhodca musí predčasne skončiť stretnutie 

2. Pravidlo 6 
          Vymenujte príklady, kedy je asistent rozhodcu povinný signalizovať zástavkou 
3. SP 
          Prerušenie a predčasné skončenie stretnutia, príklady a postupy rozhodcu, jeho 
          právomoci 

 
Otázka č. 24 

1. Pravidlo 12 
a. Uveďte príklady nebezpečnej hry, charakterizujte podstatu nebezpečnej hry, 

nebezpečná hra voči súperovi alebo vlastnej osobe 
b. Nešportové správanie, vymenujte príklady porušenia pravidiel, ktoré rozhodca 

považuje za nešportové správanie a za ktoré hráčov napomína 
2. Pravidlo 7 
          Popíšte postup rozhodcu pri nastavovaní premárneného hracieho času, ktoré 
          zapríčinil  

- hráč  
- družstvo  
- prípadne ak bolo zapríčinené z iných dôvodov 

3. SP 
          Overovanie zápisu o stretnutí pred a po stretnutí, oprávnenosť vpisovania údajov do 
          zápisu o stretnutí kapitánmi družstiev a ich oprávnenými funkcionármi 

 
Otázka č. 25 

1. Pravidlo 7 
a. Vymenujte prerušenia hry, ktoré sa do hracieho času nezapočítavajú a ktorých čas sa 

musí nahradiť nastavením 
b. odkedy rozhodca v zmysle pravidiel futbalu meria hrací čas, vymenuj možnosti 

skrátenia hracieho času a polčasovej prestávky v majstrovskom respektíve 
priateľskom, prípravnom stretnutí 

2. Pravidlo 12 
          Priestupky hodením nejakého predmetu / lopty do súpera, spoluhráča, cudzej osoby, 
          rozhodcu, disciplinárne sankcie a spôsob nadviazania na hru 
3. SP 
         Dostavenie sa k stretnutiu bez registračných preukazov, postup rozhodcu 


