
1) Skôr, ako sa dostane lopta do hry, musia hráči súpera: 

a) Stáť vo vzdialenosti maximálne 9,15 m 

b) Urýchlene odstúpiť od lopty za čo najkratšiu dobu, max. do 6 sekúnd 

c) Stáť min. 9,15 m do lopty, mimo prípadu, kedy stoja na vlastnej bránkovej čiare medzi 

bránkovými žrďami 

d) Stáť vo vzdialenosti menšej ako 9,15 m od bránkovej žrde 

 

2) Hráč zahrávajúci PK zahrá loptu dozadu a jeho spoluhráč, stojaci mimo PU vbehne 

dovnútra PU a strelí gól. Rozhodca: 

a) Nechá PK opakovať 

b) Neuzná gól a nariadi NVK 

c) Uzná gól 

d) Neuzná gól, nariadi NVK a hráča napomenie ŽK 

 

 

3) Rozhodca predĺžil 1. polčas, aby sa mohol vykonať PK. Spoluhráč hráča vykonávajúceho PK 

vkročil predčasne do PÚ a brankár loptu vyrazil späť do ihriska. Rozhodca: 

a) Napomenie hriešnika a nechá PK opakovať 

b) Napomenie hriešnika na začiatku 2. polčasu 

c) Ihneď ukončí 1. polčas  

d) Nechá PK opakovať bez ďalšieho opatrenia 

 

 

4) Hráč určený na vykonanie PK si pred vykonaním PK zaväzoval kopačku. Na pokyn rozhodcu 

vstal a po signáli rozhodcu vykonal PK a dosiahol gól. 

a) Rozhodca ho neuznal a nechal PK opakovať 

b) Rozhodca ho neuznal, hráča napomenul a nechal PK opakovať 

c) Rozhodca gól uzná, hráč neporušil PF  

d) Rozhodca ho neuznal, hráča napomenul a nariadil NVK z miesta priestupku 

 

5) Vhadzovanie nie je vykonané v súlade s PF ak vhadzujúci hráč: 

a) sa rozbehne zo vzdialenosti väčšej ako 1m od postrannej čiary 

b) vhodí úmyselne loptu súperovi 

c) pri vhadzovaní lopty vyskočí 

d) vhodí loptu zo vzdialenosti väčšej ako 1m od postrannej čiary 

 

 

6) Hráč vykonal vhadzovanie tak, že lopta dopadla na zem skôr, ako sa dostala na hraciu 

plochu. Rozhodca: 

a) Nechal vhadzovať súpera z rovnakého miesta 

b) Nechal vhadzovať súpera z miesta, kde lopta dopadla na zem 

c) Nechal vhadzovanie opakovať 

d) Nechal pokračovať v hre, pokiaľ sa lopta ihneď potom dostala na hraciu plochu 

 



7) Brániaci hráč sa pri vhadzovaní postavil 2m od vhadzujúceho hráča. Vhadzujúci hráč síce 

vykonal vhodenie lopty správne, ale tak, že súperovi vhodil loptu riskantným spôsobom do 

tváre a potom s odrazenou loptou sám hral. Rozhodca: 

a) Vhadzujúceho hráča napomenie a nariadi NVK z miesta, kde lopta prešla cez postrannú čiaru 

na hraciu plochu 

b) Hráča vylúči  a nariadi PVK za udretie proti jeho družstvu z miesta, kde lopta zasiahla súpera 

c) Hráčovi udelí zodpovedajúci osobný trest a na hru nadviaže priamym voľným kopom 

z miesta, kde došlo k udretiu súpera 

d) Vhadzujúceho hráča vylúči a nariadi PVK z miesta na postrannej čiare, odkiaľ bola lopta 

vhodená do hry 

 

8) Za správny spôsob vhodenia lopty sa považuje, ak vhadzujúci hráč okrem iného:  

a) Vhodí loptu oboma rukami spoza hlavy a ponad ňu z miesta, kde prešla za postrannú čiaru 

mimo HP 

b) Vhodí loptu len jednou rukou 

c) Nemá pri vhadzovaní obe nohy na zemi 

d) Vykoná vhadzovanie z predpísanej vzdialenosti 

 

9) Brankár rozohral kop od brány  tak, že nahral spoluhráčovi , ktorý stál mimo PÚ, ten mu 

loptu vrátil nohou späť  a brankár ju chytil do ruky a vykopol do hry. Rozhodca:  

a) Nechal pokračovať v hre, pravidlá neboli porušené 

b) Prerušil hru a nariadil NVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty rukou 

c) Prerušil hru a nechal kop od brány opakovať, lopta sa nedostala do hry 

d) Prerušil hru, napomenul brankára a nariadil PVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty 

 

10) Hráč vykonal kop z rohu tak, že loptu položil dovnútra rohového štvrťkruhu a prihral ho 

spoluhráčovi stojacemu 1m od štvrťkruhu. Rozhodca: 

a) Preruší hru a nechá kop z rohu opakovať 

b) Nechá pokračovať v hre, PF neboli porušené 

c) Napomenie hráča vykonávajúceho kop z rohu a nariadi NVK 

d) Napomenie hráča vykonávajúceho kop z rohu a nechá kop z rohu opakovať 

 

11) Hráči brániaceho družstva pri kope z rohu nedodržali vzdialenosť 9,15m od lopty, ale súper 

napriek tomu kop z rohu vykonal a dostal sa do sľubnej akcie. Rozhodca:  

a) Ponechá výhodu v hre a potom hráča, ktorý bol najbližšie k lopte, môže napomenúť pri 

ďalšom prerušení hry 

b) Ponechá výhodu v hre a potom hráča, ktorý bol najbližšie k lopte, napomenie pri 

najbližšom prerušení hry 

c) Ponechá výhodu v hre a všetkých hráčov, ktorí nedodržali vzdialenosť, napomenie 

d) Nechá kop z rohu opakovať a hráčov, ktorí nedodržali vzdialenosť, napomenie 

 

 



12) Hráč, ktorý nastupuje oneskorene, vstúpi na HP aby doplnil družstvo, bez súhlasu R v dobe, 

keď bola lopta v hre a hru neovplyvnil. Rozhodca po prerušení hry:  

a) Ho vykázal z HP a nadviazal NVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry. 

b) Hráča napomenie a nariadi v prospech súperovho družstva NVK z miesta, kde bola lopta 

v čase prerušenia hry 

c) Ho napomenul a na hru nadviazal PVK z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

d) Ho napomenul a na hru nadviazal NVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP 

 

13) Striedanie hráčov je ukončené: 

a) Keď striedaný hráč odchádza z HP a náhradník na HP vstúpi 

b) Vstupom náhradníka na HP. Od tejto chvíle sa nahradený hráč stáva vystriedaným hráčom 

a hráčom sa stáva náhradník 

c) Hra je znovu zahájená a to aj v prípade, že náhradník z dôvodu odstraňovania nedostatku na 

výstroji ešte nevstúpil na HP 

d) Striedaný hráč opustí HP 

 

14) Rozhodca počas hry zistí, že hráč nastúpil do stretnutia s pevným sadrovým obväzom na 

predlaktí. Reaguje tak, že: 

a) Preruší hru, vykáže hráča z HP, nariadi NVK a podá správu v Zápise o stretnutí 

b) Vykáže tohto hráča z HP, tento hráč sa nesmie zúčastniť opätovne na hre (iba ak by si dal 

sadrový obväz dole), môže ho však vystriedať náhradník v prípade, že družstvo nevyčerpalo 

povolený počet striedaní 

c) Preruší hru, vykáže hráča z HP, na hru nadviaže rozhodcovskou loptou a podá správu  

v Zápise o stretnutí 

d) Preruší hru, hráča napomenie, vykáže ho z HP, nariadi NVK a podá správu v Zápise o stretnutí 

 

15) Rozhodca zistí počas hry, že hráč v súboji o loptu hrá bez jedného chrániča holennej kosti, 

ktorý mu v predchádzajúcom súboji vypadol. Ak z tohto dôvodu preruší hru: 

a) Hráča napomenie, vykáže ho z HP a nariadi NVK z miesta, kde bola lopta v okamihu 

prerušenia hry 

b) Hráča vykáže z HP pre uvedenie výstroja do poriadku a na hru nadviaže NVK v mieste, kde 

bola lopta v okamihu prerušenia hry 

c) Hráča vykáže z HP pre uvedenie výstroja do poriadku a na hru nadviaže rozhodcovskou 

loptou  v mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry 

d) Hráča napomenie, vykáže ho z HP a nariadi NVK z miesta, kde sa v čase prerušenia hry 

nachádzal napomínaný hráč 

 

16) Kapitán v neprerušenej hre požiada rozhodcu aby skontroloval výstroj súperovho hráča, 

ktorý podľa názoru kapitána nezodpovedá pravidlám. Rozhodca: 

a) Je povinný tak vykonať okamžite 

b) Je povinný skontrolovať výstroj hráča, vykoná tak však až pri najbližšom prerušení hry 

c) Je povinný prerušiť hru a kontrolu vykonať iba ak ju nevykonal pred stretnutím 

d) Nie je povinný kontrolu vykonať, vykonal ju pred stretnutím 

 



17) Útočníkovi, ktorý sám postupoval na bránu súpera, vypadne chránič holennej kosti. 

Rozhodca postupuje tak, že:  

a) Okamžite preruší hru, napomenie hráča a nariadi NVK 

b) Okamžite preruší hru, vykáže hráča z HP, aby si upravil výstroj a na hru nadviaže RL 

c) Nemusí ihneď prerušiť hru a hráč je následne po prerušení hry vyzvaný, aby opustil HP 

a dal výstroj do poriadku 

d) Nepreruší ihneď hru, pri najbližšom prerušení hráča napomenie a vykáže z HP aby upravil si 

upravil výstroj 

 

18) Rozhodcu pri kontrole HP pred odovzdaním Zápisu o stretnutí rozhodcovi, urazí jeden 

hráčov družstva. Rozhodca:  

a) Uvedie túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí 

b) Nepripustí uvedenie tejto osoby do Zápisu o stretnutí, dôvody a previnenie tejto osoby 

uvedie R v Zápise o stretnutí 

c) Nepripustí hráča k hre a povolí domácim len štyroch náhradníkov 

d) Nemôže nijak reagovať 

 

19) Za inzultáciu rozhodcu v súlade s ustanovením PF sa nepovažuje: 

a) Násilné mykanie 

b) Násilné vytrhnutie karty z ruky 

c) Úmyselné vyrazenie píšťalky z úst 

d) Úmyselné prudké udretie loptou, alebo iným predmetom 

 

 

20) Rozhodca musí predĺžiť polčas z dôvodu: 

a) K vykonaniu akéhokoľvek nariadeného kopu 

b) K vykonaniu nariadeného PK 

c) Aby mohol nariadiť pokutový kop 

d) Ak to považuje za nutné 

 

 

21) Striedanie hráčov, vykonávané v priebehu druhého polčasu, je pre rozhodcu: 

a) Dôvodom k nastaveniu doby hry 

b) Situácii, po ktorej sa hra zásadne nenastavuje 

c) Dôvodom k nastaveniu doby hry, iba v prípade, že ho posúdi ako zdržiavanie 

d) Dôvodom k nastaveniu doby hry, iba ak trvá dlhšie ako 30 sekúnd 

 

 

22) Pri majstrovskom stretnutí III. ligy nie sú k dispozícii bránkové siete. Rozhodca z tohto 

dôvodu: 

a) Stretnutie nezaháji 

b) Poznamená situáciu do ZoS a stretnutie odriadi 

c) Upozorní kapitánov na možné problémy, poznamená všetko do ZoS a stretnutie odriadi 

d) Stretnutie odriadi, do ZoS informáciu napíše len ak vzniknú problémy 

 



 

23) Náhradník je ošetrovaný za bránkovou čiarou v blízkosti svojej bránky lekárom svojho 

družstva. Lekár vbehne v neprerušenej hre do PU a zastaví loptu smerujúcu do prázdnej 

bránky. Rozhodca: 

a) Nariadi PK a musí vždy vykázať lekára z TZ 

b) Nariadi NVK a vykáže lekára z TZ 

c) Nadviaže hru loptou rozhodcu a vykáže lekára z TZ 

d) Nariadi PK a lekára vykáže z TZ za predpokladu, že družstvo má inú osobu umožňujúcu 

poskytnúť ošetrenie 

 

24) Priestor, ktorým rozhodca a hráči prechádzajú z kabín na hraciu plochu: 

a) Nie je v Pravidlách nijako popísaný, jeho zabezpečenie obsahuje Súťažný poriadok 

b) Musí byť oddelený od hľadiska a zabezpečený proti vniknutiu divákov 

c) Musí byť podľa PF zabezpečený po celú dobu stretnutia, jeho oddelenie však nie je nutné 

d) Musí byť podľa PF oddelený, jeho zabezpečenie po celú dobu stretnutia však nie je nutné 

 

 

25) Brankár vykonáva kop od bránky, lopta skončí priamo v súperovej bránke. Rozhodca... 

a) Gól uzná 

b) Nariadi kop z rohu pri súperovej bránke 

c) Nariadi kop od súperovej bránky 

d) Nechá kop od bránky opakovať 

 

26) Priamo po správne zahranom rohovom kope skončí lopta v súperovej bránke. Rozhodca... 

a) Gól uzná 

b) Gól neuzná a na hru nadviaže RL 

c) Gól neuzná a nariadi kop od bránky 

d) Gól neuzná a nechá rohový kop opakovať 

 

27) Rozhodca vykonáva RL na čiare bránkového územia. Pustí loptu na zem a tá sa odrazí od 

zeme do bránky bez toho aby niekto zasiahol. Rozhodca... 

a) Gól uzná 

b) Musí RL opakovať 

c) Nariadi kop od bránky 

d) Môže RL opakovať 

 

28) Hráč vykonáva výkop tak, že lopta skončí priamo v súperovej bránke. Rozhodca... 

a) Gól uzná 

b) Nechá výkop opakovať 

c) Nariadi kop od bránky 

d) Nariadi kop z rohu 

 

29) Rozhodca gól uzná, ak sa dostane lopta do súperovej bránky priamo: 

a) Z výkopu 

b) Z rozhodcovskej lopty 

c) Z vhadzovania lopty 

d) Z nepriameho voľného kopu 

 



 

30) Hráč mimo hry: 

a) Sa považuje vždy za priestupok proti PF 

b) Sa nepovažuje za priestupok proti PF len po kope od bránky, rohovom kope, alebo po 

vhadzovaní 

c) Sa nepovažuje za priestupok proti PF 

d) Sa považuje za priestupok proti PF iba po kope od bránky, rohovom kope alebo po 

vhadzovaní 

 

 

31) V okamihu prihrávky sa hráč nachádzal v postavení mimo hry, rozhodca ho ale nemusí 

považovať za hráča mimo hry, ak: 

a) Ovplyvní hru 

b) Dá najavo, že nechce hrať a pritom nijak neobmedzuje alebo neovplyvňuje súpera 

c) Úspešne prevezme prihrávku 

d) Ovplyvňuje svojim pozičným postavením jedného zo súperových hráčov 

 

 

32) Hráča, ktorý je síce v postavení mimo hry, ale je zrejmé, že nemôže zasiahnuť do hry, 

pretože je zranený, bude rozhodca: 

a) Považovať následne za hráča mimo hry v žiadnom prípade 

b) Považovať za hráča aktívne zapojeného do hry iba v prípade, že by ovplyvňoval hru, alebo 

súpera 

c) Považovať následne za hráča mimo hry, len ak mu nebude signalizovať, že je zranený 

 

33) Dvaja útočiaci hráči v súlade s pravidlami obohrali posledného brániaceho hráča 

a postupovali s loptou sami na brankára, v tejto situácii... 

a) Nemôže byť ani jeden z útočníkov mimo hry 

b) Môže byť jeden z útočníkov mimo hry, záleží na pozícii lopty 

c) Môžu byť obaja útočníci mimo hry 

d) Môže byť jeden z útočníkov mimo hry, záleží na postavení brankára 

 

34) Hráč je v postavení mimo hry. Aby sa vyhol prerušeniu hry, opustí hraciu plochu a zostane 

kľudne stáť za bránkovou čiarou... 

a) Rozhodca vyhodnotí situáciu, ako by hráč zostal na hracej ploche 

b) Rozhodca preruší hru, napomenie hráča za neoprávnené opustenie hracej plochy a vykoná RL 

c) Rozhodca preruší hru, napomenie hráča za neoprávnené opustenie hracej plochy a nariadi 

NVK 

d) Rozhodca vyhodnotí situáciu tak, že hráč neporušil pravidlá a preto hru neprerušuje 

 

 

35) Brankár sa zbaví lopty tak, že ju hodí smerom na ihrisko. Lopta ale narazí do chrbta jeho 

spoluhráča, ktorý stojí ešte v pokutovom území a od neho sa odrazí späť k brankárovi. Ten 

loptu vezme do rúk. Rozhodca: 

a) Hru neprerušuje, jedná sa o dovolený spôsob hry 

b) Situáciu vyhodnotí ako dovolený spôsob hry, ak ale neposúdi odrazenie lopty ako prihrávku 

c) Preruší hru a nariadi NVK 

d) Preruší hru a nariadi PVK 



 

36) Hráč bol ošetrovaný za vlastnou bránkovou čiarou 2m od bránkovej tyče. V dobe, kedy bola 

lopta v hre, pľuvol na súpera, ktorý stál na hracej ploche asi 2m od bránkovej čiary. 

Rozhodca to uvidel, prerušil hru a ... 

a) Hráča vylúčil, nariadil NVK z miesta, kde stál hráč na hracej ploche 

b) Hráča vylúčil, nariadil PVK z bránkovej čiary 

c) Hráča vylúčil, nariadil PK proti mužstvu previneného hráča 

d) Hráča vylúčil, nariadil NVK z miesta, kde stál súper 

 

37) Hráč odohrá vo vlastnom pokutovom území pri obrannom zákroku loptu kolenom smerom 

k vlastnému brankárovi. Loptu po dopade na zem brankár vedie najskôr nohou a potom 

vezme do rúk. Ide o: 

a) Dovolený spôsob hry 

b) Porušenie pravidiel, rozhodca nariadi NVK z miesta, kde sa brankár lopty prvý krát dotkol 

c) Porušenie pravidiel, rozhodca nariadi NVK z miesta, kde brankár zahral loptu rukou 

d) Pokus obísť pravidlo, preto rozhodca hráča napomenie a nariadi NVK 

 

38) Brankár a obranca si opakovane prihrávajú na krátku vzdialenosť nohami loptu. Rozhodca 

po tretej prihrávke... 

a) Preruší hru a nariadi NVK z miesta, kde stál brankár 

b) Preruší hru, napomenie brankára a nariadi NVK z miesta, kde stál brankár 

c) Nezasahuje, nejde o porušenie pravidiel 

d) Preruší hru, napomenie oboch hráčov a nariadi NVK z miesta, kde stál brankár 

 

39) Kedy musí dať rozhodca povinne znamenie píšťalkou pre pokračovanie v hre? 

a) Pri rohovom kope 

b) Pri vhadzovaní 

c) Pri výkope 

d) Pri rozhodcovskej lopte 

 

40) Brankár stojaci v bránke na vlastnej bránkovej čiare chytí loptu do ruky a dobiehajúcemu 

súperovi, vzdialenému asi 1,5 m pľuvne do tváre. Rozhodca... 

a) Brankára vylúči a nariadi PK 

b) Brankára vylúči a nariadi NVK z miesta priestupku 

c) Brankára vylúči a nariadi NVK z čiary bránkového územia najbližšie od miesta priestupku 

d) Brankára napomenie a nariadi NVK z miesta priestupku 

 

41) Hráč strelí na súperovu bránku, kde na bránkovej čiare stojaci obranca sa pokúsil loptu 

vyraziť z bránky rukou. Lopty sa síce rukou dotkol, ale ten sa od nej aj tak odrazil do 

bránky. Rozhodca... 

a) Uzná gól a obrancovi udelí ŽK za nešportové správanie 

b) Bez ďalšieho opatrenia uzná gól 

c) Uzná gól a obrancu vylúči za pokus o zabránenie v dosiahnutí gólu 



d) Neuzná gól, obrancu vylúči a nariadi PK 

 

42) Hráč sa pokúsil kopnúť do lopty, ktorý držal v rukách brankár. Rozhodca to posúdi ako... 

a) Nešportové správanie 

b) Nebezpečnú hru 

c) Pokus o kopnutie súpera 

d) Dovolený spôsob hry 

 

43) Obranca sa pokúsil vypichnúť loptu súperovi, ktorý postupoval asi 25 m od bránky s loptou 

sám na brankára, ale zasiahol iba jeho nohy, čím zmaril zjavnú gólovú šancu. Rozhodca... 

a) Nariadi PVK bez osobného trestu 

b) Nariadi PVK a hráča napomenie 

c) Nariadi PVK a podľa nebezpečnosti zákroku hráča napomenie alebo vylúči 

d) Nariadi PVK a hráča vylúči 

 

44) Hráč, ktorý v neprerušenej hre pokrikovaním na hracej ploche prejaví nesúhlas 

s rozhodnutím rozhodcu, musí byť potrestaný: 

a) Udelením ŽK a hra je nadviazaná NVK v mieste, kde sa hráč nachádzal 

b) NVK, ale môže byť aj napomenutý 

c) Udelením ČK a hra je nadviazaná NVK v mieste, kde sa hráč nachádzal 

d) NVK a musí byť vylúčený 

 

 

45) Zástavky pre asistentov rozhodcov majú doporučené rozmery 

a) Nemajú stanovené rozmery 

b) 50 x 30 cm 

c) 60 x 40 cm 

d) Ako zástavky rohové 

 

46) Uctenie pamiatky zosnulého (minúta ticha) sa vykonáva 

a) Pred začiatkom I. alebo II. polčasu (podľa priania družstva) 

b) Pred začiatkom I. polčasu  

c) Pred začiatkom II. polčasu 

d) Ihneď po zahájení stretnutia 

 

 

 

47) Vystriedaný hráč vstúpi v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam udrie protihráča. 

Rozhodca preruší hru a ... 



a) Vystriedaného hráča napomenie za neoprávnený vstup na hraciu plochu a udelí mu ČK za 

udretie protihráča, nariadi PVK alebo PK podľa miesta, kde došlo k udreniu 

b) Vystriedanému hráčovi udelí ČK a hru nadviaže PVK v mieste priestupku 

c) Vystriedaného hráča napomenie za neoprávnený vstup na hraciu plochu a udelí mu 2 ŽK/ČK 

za udretie protihráča, nariadi voľný kop alebo pokutový kop podľa miesta kde došlo 

k udreniu.  

d) Vystriedanému hráčovi udelí ČK za hrubé NCH, vykáže ho z HP a hru nadviaže RL v mieste, 

kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

 

48) Hráč, ktorý bol ošetrovaný mimo hraciu plochu, vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu 

rozhodcu v dobe, kedy je lopta v hre a hru ovplyvní priestupkom uvedeným v PF článok 12. 

Rozhodca... 

a) Preruší hru, hráča napomenie za neoprávnený vstup na hraciu plochu, nariadi voľný kop 

alebo pokutový kop a hráča vylúči 

b) Musí okamžite prerušiť hru, aj keď má loptu súper 

c) Musí prerušiť hru, ako náhle tento hráč svojou prítomnosťou ovplyvní hru, aj keď má súper 

loptu 

d) Preruší hru, hráča napomenie za neoprávnený vstup na hraciu plochu, nariadi priamy voľný 

kop alebo pokutový kop a prípadne udelí aj ďalší osobný trest 

 

49) Hráč, ktorý bol ošetrovaný mimo hraciu plochu, vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu 

rozhodcu v dobe, kedy je lopta v hre a hru neovplyvní. Rozhodca preruší hru a ... 

a) Hráča napomenie a hru nadviaže RL v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

b) Hráča napomenie za neoprávnený vstup na HP a hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta 

v okamihu prerušenia hry 

c) Hráča vylúči a hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

d) Hráča napomenie za neoprávnený vstup na HP a hru nadviaže NVK na čiare, kde hráč vstúpil 

na HP 

 

50) v prerušenej hre pribehol k rozhodcovi kapitán a požiadal ho o kontrolu kolíku na 

kopačkách súperovho hráča. Rozhodca... 

a) Je povinný skontrolovať výstroj hráča v tejto prerušenej hre 

b) Môže výstroj hráča skontrolovať, ale až v dobe, kedy tým nebude súper zvýhodnený 

c) Môže, ale nemusí výstroj hráča skontrolovať- záleží na jeho uvážení 

d) Kontrolu nespraví, lebo výstroj kontroloval pred stretnutím 

 

51) Vykonáva sa rozhodcovská lopta na čiare bránkového územia. Lopta sa dotkne zeme 

a odrazenú loptu chytí do ruky brankár, ktorý loptu vyhodí do pola.  

a) Rozhodca preruší hru a nechá rozhodcovskú loptu opakovať 

b) Rozhodca preruší hru a nariadi NVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty rukou 

c) Rozhodca preruší hru, brankára napomenie a nariadi NVK z miesta, kde sa brankár dotkol 

lopty rukou 

d) Pravidlá neboli porušené, rozhodca nechá pokračovať v hre 



 

52) Náhradník vstúpi na hraciu plochu v dobe, kedy je lopta v hre a za chrbtom rozhodcu sa 

dopustí priestupku, za ktorý by mal byť vylúčený. Rozhodca preruší hru a po konzultáciu 

u asistenta 

a) Udelí náhradníkovi ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a následnej udelí ČK za 

priestupok podľa identifikácie priestupku AR 

b) Potrestá osobným trestom iba následný priestupok 

c) Iba vykáže náhradníka z priestoru ihriska, pretože osobný trest mu udeliť nemôže 

d) Potrestá osobným trestom iba za ťažší priestupok 

 

53) Náhradník vbehol v dobe, kedy bola lopta v hre, na hraciu plochu v priestore pred TZ 

a dopustil sa držania súpera. Rozhodca preto preruší hru, udelí mu osobný trest a na hru 

nadviaže 

a) RL v mieste, kde došlo ku kontaktu hráčov 

b) NVK v mieste, kde náhradník prekročil pomedznú čiaru 

c) PVK v mieste priestupku (držania) 

d) PVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

 

54) Hráč ako výraz nespokojnosti s rozhodnutím rozhodcu po ňom úmyselne prudko hodí 

loptu. Rozhodca sa stačí uhnúť. Po tom: 

a) Hráča podľa svojho názoru napomenie alebo vylúči 

b) Hráča vylúči 

c) Ukončí stretnutie pre inzultáciu rozhodcu, pretože pokus o udrenie je považovaný za udrenie 

d) Hráča napomenie 

 

55) Kedy musí dať rozhodca povinne znamenie píšťalkou pre pokračovanie v hre? 

a) Pri vhadzovaní 

b) Pri rohovom kope 

c) Pri pokutovom kope 

 

56) Voľný kop nariadený v prospech brániaceho družstva v jeho vlastnom bránkovom území 

môže byť vykonaný 

a) Len z miesta priestupku 

b) Len v priesečníku čiar ohraničujúcich bránkové územie, ktoré je bližšie miestu priestupku 

c) Z ktoréhokoľvek miesta vnútri tej polovice bránkového územia, kde k priestupku došlo 

d) Z ktoréhokoľvek miesta vnútri bránkového územia 

 

57) Kapitán družstva, ktoré pred stretnutím vyhralo los 

a) Si vyberie polovicu hracej plochy 

b) Si vyberie polovicu hracej plochy alebo zvolí úvodný výkop 

c) Uskutoční úvodný výkop, súperov kapitán si zvolí polovicu hracej plochy 

d) Sa smie vzdať voľby v prospech súpera 



 

58) Hráč vykoná opakovane výkop k zahájeniu stretnutia nesprávne. Rozhodca... 

a) Hráča napomenie za NS a nechá výkop opakovať hráčom toho istého družstva 

b) Nechá pokračovať v hre a previnilého hráča napomenie pri najbližšom prerušení hry 

c) Nechá výkop opakovať hráčom súperovho družstva 

d) Nechá výkop opakovať hráčom toho istého družstva 

 

 

59) Rozhodca uzná gól, ak skončí lopta v súperovej bránke priamo... 

a) Z kopu od bránky 

b) Z vhadzovania 

c) Z nepriameho voľného kopu 

d) Po rozhodcovskej lopte 

 

60) Rozhodca neuzná gól, ak skončí lopta v súperovej bránke priamo... 

a) Z nepriameho voľného kopu 

b) Z priameho voľného kopu 

c) Z výkopu 

d) Z pokutového kopu 

 

61) Pri stretnutí došlo k situácii, ktorú rozhodca sám nevidel. V takomto prípade rozhodca 

a) Môže využiť informácie asistenta, len ak to pokladá za nutné 

b) Rozhodne na základe vyjadrenia asistenta 

c) Nemôže rozhodnúť o žiadnom treste 

 

62) Brankár, stojaci na bránkovej čiare v priestore svojej bránky, udrie svojho spoluhráča rukou 

v dobe, kedy súper má proti jeho družstvu vykonať PVK. Rozhodca 

a) Brankárovi udelí ČK a hru nadviaže NVK 

b) Brankárovi udelí ČK a nariadi PK 

c) Brankárovi udelí ČK  

d) Napomenie brankára a nariadi NVK 

 

63) Hráč je ošetrovaný za bránkovou čiarou v blízkosti svojej bránky. Pritom natiahne nohu do 

hracej plochy a vyrazí tým loptu smerujúcu do bránky. Rozhodca 

a) Hráčovi udelí ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a následne aj ČK za zabránenie 

v dosiahnutí gólu a nariadi NVK zo zodpovedajúceho miesta na dlhšej čiare bránkového 

územia 

b) Hráčovi udelí ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a nariadi NVK zo zodpovedajúceho 

miesta na dlhšej čiare bránkového územia 

c) Hráčovi udelí ČK za hrubé nešportové správanie a nariadi NVK v mieste, kde bola lopta 



d) Hráčovi udelí ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a ČK za zabránenie v dosiahnutí 

gólu, na hru nadviaže pokutovým kopom 

 

64) Brankár, stojaci na bránkovej čiare vo svojej bránke, udrie loptou, ktorú drží v ruke, súpera 

stojaceho mimo hraciu plochu tesne za bránkovou čiarou v priestore bránky. Lopta však 

pritom ešte zostala v hre. Rozhodca preruší hru a ... 

a) Brankára vylúči a vykoná RL 

b) Brankára vylúči a uzná gól 

c) Brankára vylúči a nariadi PK 

d) Brankára vylúči a nariadi NVK 

 

65) Brankár, ktorý stojí na bránkovej čiare medzi tyčami svojej bránky, udrie v dobe, kedy je 

lopta v hre, loptou, ktorú drží v ruke, súpera stojaceho v bránke pol metra za bránkovou 

čiarou mimo hraciu plochu. Rozhodca... 

a) Brankára vylúči a hru nadviaže RL 

b) Uzná gól a brankára vylúči 

c) Brankára vylúči a nariadi PK 

d) Brankár vylúči a nariadi NVK 

 

66) Brankár stojaci na čiare PU udrie úmyselne v dobe, kedy hra nie je prerušená loptou, ktorú 

drží v rukách, súpera stojaceho mimo PU. Ku kontaktu lopty a napadnutého hráča došlo 

mimo PU. Rozhodca... 

a) Brankárovi podľa intenzity udrenia udelí osobný trest a nariadi PVK 

b) Brankárovi podľa intenzity udrenia udelí osobný trest a nariadi PK 

c) Brankára vylúči a nariadi PVK 

d) Brankára vylúči a nariadi PK 

 

67) Ak brankár v dobe, kedy je lopta v hre, udrie súpera loptou, ktorú drží v ruke, bude 

miestom priestupku 

a) Vždy miesto, kde stál napadnutý hráč 

b) Vždy miesto, kde stál brankár 

c) Miesto, kde došlo k fyzickému kontaktu lopty a napadnutého hráča 

 

68) Hráč stojaci pri postrannej čiare na hracej ploche, hodí v neprerušenej hre na súpera 

stojaceho mimo hraciu plochu vykopnutý kus trávniku. Rozhodca preruší hru a ... 

a) Hráča vylúči za udrenie súpera a na hru nadviaže loptou rozhodcu 

b) Hráča vylúči za hrubé nešportové správanie a na hru nadviaže PVK 

c) Hráča vylúči za hrubé nešportové správanie a hru nadviaže RL v mieste priestupku 

 

69) Hráč, stojaci na hracej ploche, ktorý úmyselne udrie v neprerušenej hre súpera stojaceho 

mimo hraciu plochu, sa dopustí: 



a) Priestupku podľa PF14 

b) Nešportového priestupku 

c) Hrubého nešportového chovania 

d) Priestupku podľa časti E pravidla 12 

 

70) V súboji o loptu sa hráči zotrvačnosťou dostanú mimo hraciu plochu za bočnú čiaru, kde 

jeden z nich v neprerušenej hre zo strany podrazí súpera. Rozhodca preruší hru, tohto 

hráča napomenie a  

a) Vykoná RL v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

b) Nariadi PVK v mieste, na bočnej čiare kolmo k miestu, kde hráči opustili hraciu plochu 

c) Nariadi NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

d) Nariadi PVK v mieste, kde hráči opustili hraciu plochu 

 

71) Útočník postupuje sám na bránku, ale na čiare PU ho zozadu rukou pridrží obranca za dres. 

Útočník však napriek tomu dokáže vystreliť a dáva gól. Rozhodca: 

a) Gól neuzná, obrancu napomenie a hru nadviaže PVK 

b) Gól neuzná, obrancu vylúči a hru nadviaže PK 

c) Gól uzná 

d) Gól uzná a obrancovi udelí ČK 

 

72) Obranca na bránkovej čiare vo vlastnej bránke vyrazí úmyselne rukou loptu smerujúcu do 

bránky priamo z PVK. Rozhodca preruší hru a: 

a) Obrancu napomenie a nariadi PK 

b) Obrancu vylúči a nariadi PK 

c) Nariadi PK 

d) Obrancu vylúči a nechá PVK opakovať 

 

73) Hráč, stojaci na hracej ploche, v neprerušenej hre pľuvne na svojho trénera, stojaceho 

v technickej zóne. Rozhodca preruší hru, hráča vylúči a hru nadviaže: 

a) RL 

b) PVK v mieste, kde stále previnilý hráč 

c) NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

d) NVK na postrannej čiare, najbližšie k miestu priestupku (kde stál tréner) 

74) Vystriedaný hráč sa považuje za príslušníka družstva. Ak sa previní po vystriedaní na lavičke 

pre príslušníkov družstva, je preto rozhodca oprávnený: 

a) Bez udelenia osobného trestu ho vykázať z lavičky 

b) Udeliť mu osobný trest podľa povahy priestupku a v prípade ČK ho vykázať z lavičky 

c) Udeliť mu osobný trest podľa povahy priestupku 

d) Oznámiť kapitánovi, že v prípade opakovania priestupku vykáže hráča z lavičky 

 

75) Počas polčasovej prestávky povie delegát rozhodcovi, že hráč sa za jeho chrbtom a mimo 

zorného poľa asistenta dopustil závažného priestupku. Opatrenie rozhodcu: 



a) Hráča vylúči z hry, družstvo hrá s menším počtom hráčov, DFA povie previnenie vedúcemu 

družstva a R uvedie a popíše priestupok v ZoS 

b) Hráča vylúči z účasti na hre, družstvo hrá s menším počtom hráčov 

c) Hráča vylúči z účasti na hre, družstvo hrá s plným počtom hráčov 

d) Hráč môže do druhého polčasu nastúpiť, po stretnutí oznámi delegát previnenie vedúcemu 

družstva a R uvedie a popíše priestupok v ZoS 

 

76) Hráč priamo po správne vykonanom RL dosiahne vlastný gól. Rozhodca: 

a) Gól neuzná a opakuje RL 

b) Gól uzná 

c) Gól neuzná a nariadi kop z rohu 

d) Gól neuzná a nariadi kop od bránky 

 

77) PK po signáli rozhodcu začne vykonávať iný hráč než ten, ktorý bol určený. Rozhodca nechá 

PK vykonať a rozhodne nasledovne: 

a) Voči previnenému hráčovi neprijme žiadne opatrenie a nechá PK opakovať určeným hráčom 

b) Podľa výsledku akcie PK rozhodca rozhodne o spôsobe naviazania hry, osobný trest neudelí 

c) Hráčovi, ktorý PK vykonal udelí ŽK za NŠ a nariadi NVK 

d) Upozorní kapitána, že v prípade opakovania rovnakého priestupku previneného hráča 

napomenie a nechá PK vykonať určeným hráčom 

 

78) Brankár chytí vo vlastnom pokutovom území loptu do ruky po odraze lopty od nohy jeho 

spoluhráča v bežnom súboji o loptu. Rozhodca: 

a) Neprerušuje hru, pravidlá neboli porušené 

b) Preruší hru, obrancu napomenie za nešportové správanie a nariadi NVK z miesta, kde zahral 

obranca 

c) Preruší hru, napomenie brankára a nariadi NVK z miesta, kde stál brankár 

d) Preruší hru a nariadi NVK z miesta, kde stál brankár 

 

79) Pri vykonávaní PVK chcel útočník prekvapiť súpera, preto kop rozohral, bez čakania až 

brániaci hráči zaujmú 9,15 m. Jeden z nich sa však lopty zmocnil ihneď po rozohraní lopty. 

Rozhodca: 

a) Nechá pokračovať v hre, pravidlo nebolo porušené 

b) Preruší hru a nechá PVK opakovať 

c) Preruší hru, obrancu napomenie a nechá PVK opakovať 

d) Nechá pokračovať v hre, obrancu napomenie pri najbližšom prerušení 

 

 

80) Postranná čiara musí byť: 

a) Rovnako široká ako bránková čiara 

b) Taká, aby zodpovedala pravidlu, môže byť užšia než bránková čiara 

c) Taká, aby zodpovedala pravidlu, môže byť širšia než bránková čiara 



d) Bola dobre vidieť, pomer k ostatným čiaram nie je určený 

 

81) Hráč vykonáva vyhadzovanie smerom k vlastnému brankárovi, ktorý sa ale lopty nedotkne. 

Lopta skončí v bránke. Rozhodca... 

a) Uzná gól 

b) Nariadi kop od bránky 

c) Nariadi kop z rohu 

d) Nechá vhadzovanie opakovať 

 

 

82) Hráč bez súhlasu rozhodcu opustí hraciu plochu, aby vystavil súpera ofsajdovej pozícii 

a odtiaľ súpera zasiahne hodeným predmetom. Rozhodca preruší hru a: 

a) Hráča napomenie za opustenie hracej plochy bez súhlasu a hru nadviaže nepriamym voľným 

kopom v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

b) Hráča napomenie za opustenie hracej plochy bez súhlasu, ďalej mu udelí ČK za hrubé 

nešportové správanie a hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

c) Hráča vylúči za udrenie súpera a hru nadviaže PVK v mieste, kde predmet zasiahol súpera 

d) Hráča napomenie za neoprávnené opustenie hracej plochy a ďalej mu udelí ČK za HNS, na 

hru nadviaže PVK v mieste, kde bol súper zasiahnutý predmetom, popr. PK 

 

83) V dobe, keď je lopta v hre, brankár vo vlastnom bránkovom území pľuvne na spoluhráča, 

ktorý sa nachádza v pokutovom území. Rozhodca preruší hru a brankárovi udelí ČK a na hru 

nadviaže PK 

a) Áno 

b) Nie 

 

 

84) Rozhodca predĺžil dobu hry v prvom polčase, aby sa mohol vykonať PK. Spoluhráč brankára 

vbehol predčasne do PU, brankár loptu vyrazil na tyč a od tyče sa lopta odrazila do bránky. 

Rozhodca 

a) Gól neuznal a nechal PK opakovať bez osobného trestu 

b) Gól neuznal a nechal PK opakovať, previneného hráča napomenul 

c) Gól uznal a ukončil polčas bez osobného trestu 

d) Gól uznal, hráča napomenul a ukončil polčas 

 

85) Ak lopta praskne v dobe, kedy je už v hre 

a) Musí rozhodca vždy hru naviazať RL 

b) Musí rozhodca hru naviazať RL s výnimkou pokutového kopu, kde je zvláštne ustanovenie 

c) Rozhodca podľa okolností nariadi RL alebo nechá príslušný kop alebo vhadzovanie opakovať 

 



86) Pred koncom stretnutia, v dobe kedy je hra prerušená, sa kapitán spýta rozhodcu, koľko 

minút bude nastavovať. Rozhodca kapitánovi: 

a) Musí túto informáciu poskytnúť 

b) Túto informáciu kapitánom zásadne nepodáva 

c) Môže, ale nemusí túto informáciu poskytnúť 

d) Udelí ŽK za nešportové správanie, pretože kapitán nemá právo sa rozhodcu pýtať na 

zostávajúcu dobu hry 

 

87) Náhradník v neprerušenej hre a bez súhlasu rozhodcu vbehne na hraciu plochu a tam 

v strede hracej plochy zastaví sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera tak, že loptu zachytí 

rukami. Rozhodca preruší hru a: 

a) Náhradníka napomenie ŽK za nešportové správanie (za zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej 

akcie) a hru nadviaže PVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

b) Náhradníka napomenie ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu a hru nadviaže RL 

v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

c) Náhradníka napomenie ŽK za nešportové správanie (za zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej 

akcie) a hru nadviaže RL v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry 

d) Náhradníka napomenie ŽK za neoprávnený vstup na hraciu plochu, následne mu udelí 

druhú ŽK /ČK za priestupok, na hru nadviaže PVK v mieste, kde bola lopta v okamihu 

prerušenia hry 

 

88) Brankár vykoná kop od bránky tak, že prihrá svojmu spoluhráčovi, ktorý je mimo pokutové 

územie a obaja si ho opakovane (viac ako dva krát) nohami prihrávajú. Rozhodca: 

a) Preruší hru, napomenie brankára za nešportové správanie a na hru nadviaže NVK v mieste, 

odkiaľ brankár prihrával spoluhráčovi 

b) Preruší hru, napomenie brankára a hráča za zdržovanie hry a na hru nadviaže NVK v mieste, 

odkiaľ brankár prihrával spoluhráčovi 

c) Preruší hru, nadviaže ju NVK v mieste, odkiaľ brankár prihrával spoluhráčovi 

d) Hru nepreruší, pravidlá neboli porušené 

 

89) Brankár si v neprerušenej hre vymenil svoje miesto s obrancom. Skôr ako rozhodca prerušil 

hru, zabránil odchádzajúci brankár v hráčskom drese súperovi v dosiahnutí gólu tým, že 

loptu na bránkovej čiare zachytil rukou. Rozhodca: 

a) Brankára a hráča napomenie a hru nadviaže RL v mieste podľa príslušného ustanovenia 

pravidiel. Celú situáciu popíše v ZoS 

b) Brankára a hráča napomenie za výmenu bez jeho vedomia, odstupujúcemu brankárovi 

zároveň udelí ČK a nariadi PK. Celú situáciu popíše v ZoS 

c) Brankárovi udelí ČK a nariadi PK. Celú situáciu podrobne popíše v ZoS 

 

90) Hráč prihrá svojmu brankárovi loptu hlavou. Brankár však loptu nezasiahne a ten skončí 

v bránke. Rozhodca: 

a) Gól uzná 

b) Gól uzná, hráča napomenie za nešportové správanie 



c) Gól uzná, napomenie hráča a brankára za nešportové správanie 

d) Gól neuzná, brankára napomenie za nešportové správanie a na hru nadviaže NVK z miesta, 

kde sa brankár pokúsil zachytiť loptu 

 

91) Obranca vo vlastnom pokutovom území vrazí zozadu, ramenom do súperovej lopatky 

spôsobom, ktorý je PF povolený. Súper však v tomto okamihu nebráni obrancovi v hre, ale 

iba si kryje telom loptu. Rozhodca: 

a) Hru neprerušuje, PF neboli porušené 

b) Prerušil hru a nariadil NVK z miesta, kde sa obranca dopustil priestupku 

c) Prerušil hru a nariadil proti brániacemu družstvu PK 

 

92) Družstvo už vystriedalo brankára a dvoch hráčov z poľa. Smú si v ďalšom priebehu hry ešte 

vymeniť svoje miesta brankár a ďalší hráč z poľa?  

a) Nie, pretože už povolený počet striedaní hráčov bol vyčerpaný 

b) Nie, pretože družstvo už vystriedalo brankára 

c) Áno, výmena hráčov sa nepovažuje za striedanie 

 

93) Preruší rozhodca hru, ak asistent rozhodcu signalizuje útočníka ako hráča v PMH? 

a) Nie, pretože pre hráča v PMH sa hra neprerušuje 

b) Áno, pretože na signalizácii svojho asistenta je vždy povinný reagovať 

c) Áno, pretože po signalizácii asistenta rozhodcu čakali obrancovia brániaceho družstva na 

prerušenie hry a preto prestali hrať 

 

94) Môže asistent rozhodcu signalizovať HMH, ak útočník prevezme loptu na vlastnej polovici 

hracej plochy? 

a) Nie, pretože na vlastnej polovici nemôže byť HMH 

b) Áno, ale rozhodca na túto signalizáciu nesmie reagovať 

c) Áno, aj v takejto situácii môže dôjsť k porušeniu PF 11 

 

 

 

95) Obranca vo vlastnej bránke úmyselne zasiahne loptu rukou, tá však napriek tomu skončí 

v bránke. Rozhodca: 

a) Obrancovi udelí ČK za zabránenie v dosiahnutí gólu a nariadi pokutový kop 

b) Obrancovi udelí ČK za úmyselnú hru rukou, uzná gól 

c) Gól uzná, obrancovi udelí ŽK 

 

96) Útočníka v sľubne sa rozvíjajúcej akcii- ešte však na jeho polovici hracej plochy- podrazí 

brániaci hráč súpera, ktorý má za sebou ešte stopéra a brankára. Rozhodca: 

a) Napomenie obrancu za zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie a nariadi PVK 



b) Vylúči obrancu za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti a nariadi PVK 

c) Nariadi PVK a osobný trest neudelí, pretože k priestupku nedošlo na útočnej polovici 

 

97) Brankár vybehne mimo svojho pokutového územia  a odkopnutím lopty zmarí vyloženú 

gólovú príležitosť súpera. Rozhodca: 

a) Brankára vylúči za zmarenie vyloženej gólovej situácii a nariadi PVK 

b) Napomenie brankára za nešportové správanie a nariadi NVK 

c) Preruší hru a nariadi PVK 

d) Hru nepreruší, pretože neboli porušené PF 

 

98) Rozhodca nariadil PVK. Brániaci hráč z taktických dôvodov pribehol a postavil sa pred 

loptu. Rozhodca v súlade s PF: 

a) Hráča najskôr vyzve, aby zaujal predpísanú vzdialenosť a za neuposlúchnutie ho smie 

napomenúť 

b) Hráča napomenie za zdržovanie hry 

c) Vyčká, či útočiace družstvo trvá na dodržaní vzdialenosti 9,15 m od lopty a potom až smie 

hráča napomenúť 

 

99) Je rozhodca povinný informovať kapitánov o predĺžení doby hry pre vykonanie PK? 

a) Áno, vždy to musí urobiť 

b) Nie, rozhodca nie je povinný informovať kapitánov o predĺžení doby hry pre vykonanie PK 

c) Nemusí. Upozorní iba svojich asistentov a kapitánov iba vtedy ak o to požiadajú 

 

100) Na centrovanú loptu v pokutovom území vyskakujú hráči oboch družstiev. Obranca 

odhlavičkuje loptu za vlastnú bránkovú čiaru, ale predtým sa evidentne oprie rukami 

o ramená súpera. Rozhodca 

a) Nariadi kop z rohu 

b) Nariadi pokutový kop za držanie 

c) Nariadi NVK za bránenie v hre 

d) Nariadi pokutový kop a obrancu musí napomenúť 

 

101) Dezorientovaný obranca stojí 2 m mimo bránku a rukami úmyselne zachytí prudko 

vystrelenú loptu jasne smerujúcu mimo bránku. Rozhodca: 

a) Nariadi pokutový kop a obrancovi udelí ČK za pokus o zabránení v dosiahnutí gólu 

b) Nariadi pokutový kop a obrancu napomenie ŽK 

c) Nariadi pokutový kop a obrancu netrestá osobným trestom 

d) Nariadi pokutový kop a obrancu musí napomenúť ŽK za zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej 

útočnej akcie 

 

102) Brankár chytí loptu a drží ju v rukách. Do akej doby sa musí lopty zbaviť?  

a) Nie je to stanovené, nesmie zdržovať hru 



b) Do 4 sekúnd 

c) Do 5 sekúnd 

d) Do 6 sekúnd 

 

103) Hráč, ktorý bol už v 24. Minúte napomenutý, sa v 60. Minúte pokúsil zastaviť sľubne sa 

rozvíjajúcu akciu zachytením súpera za dres. Rozhodca ponechal výhodu v hre, útočník však 

vzápätí nepresne prihral spoluhráčovi. Rozhodca: 

a) Nechal pokračovať v hre, osobný trest previnilému hráčovi neudelil ani pri najbližšom 

prerušení hry 

b) Prerušil hru, hráčovi udelil 2.ŽK + ČK a nariadil PVK 

c) Pri najbližšom prerušení hry udelil hráčovi 2.ŽK + ČK 

 

104) Obranca v sklze ľavou nohou vypichne loptu, pritom zdvihnutou pravou nohou podrazí 

súpera. Jedná sa o priestupok? 

a) Nie, pri vypichnutí lopty môže súper spadnúť, ale obranca zahral loptu, a preto neporušil 

žiadne pravidlo 

b) Áno, jedná sa o porušení PF12, rozhodca nariadi PVK alebo pokutový kop 

c) Áno, jedná sa o nebezpečnú hru vysokou nohou, rozhodca nariadi NVK 

 

105) Výhoda v hre: 

a) Je situácia, že prerušením hry by rozhodca zvýhodnil družstvo, ktoré sa neprevinilo. OT už 

následne udeliť nemôže 

b) Umožňuje pokračovať v hre, pokiaľ došlo k porušeniu pravidiel alebo k priestupku 

a družstvo, ktoré sa neprevinilo, môže z výhody získať prospech 

c) Nie je v situácii, kedy asistent zvýrazneným spôsobom signalizuje priestupok hráča 

útočiaceho družstva 

d) Môže byť uplatnená iba v prípade, že priestupok hráča nemusí R potrestať napomenutím 

 

106) Bude rozhodca považovať hráča ako HMH, ak v tejto pozícii síce bráni brankárovi vo 

výhľade, ale pritom dáva jasne najavo, že sa nehodlá zúčastniť hry? 

a) Nie, hráč nie jej aktívne zapojený do hry 

b) Áno, pretože ovplyvňuje súpera 

c) Áno, iba však vtedy, ak na tohto hráča smeruje lopta 

 

107) Hráč, ktorý má byť vystriedaný, čo v prerušenej hre signalizuje štvrtý rozhodca zdvihnutou 

tabuľkou s jeho číslom, urazí pred opustením hracej plochy rozhodcu. Ten hráča: 

a) Vylúči, družstvo ale hrá s nezmenšeným počtom hráčov, pretože urážky sa dopustil až potom, 

čo štvrtý rozhodca signalizoval jeho striedanie 

b) Vylúči a družstvo hrá s menším počtom hráčov 

c) Nemôže vylúčiť (pretože hráč sa urážky dopustil až po tom, čo štvrtý rozhodca signalizoval 

jeho striedanie) a družstvo pokračuje v hre s nezmenšeným počtom hráčov 

d) Vykáže z hracej plochy a nechá vykonať striedanie, priestupok zapíše v ZoS 

 



108) Udelí rozhodca 2.ŽK (a ČK) hráčovi, ktorý sa dopustí nešportového správania, keď predtým 

už bol napomenutý ako náhradník? 

a) Áno, jeho napomenutie ako náhradníka sa považuje za prvé napomenutie 

b) Nie, napomenutie náhradníka sa po jeho nasadení do hry nepovažuje za prvé napomenutie 

c) Nie, pretože rozhodca náhradníka napomína inak ako ŽK 

 

109) Podávač lôpt pohybujúci sa za bránkovou čiarou, v okamihu, kedy letí lopta do prázdnej 

brány, vbehne na HP a pokúsi sa loptu smerujúci do bránky zastaviť. Loptu rukou zachytí, 

ale ten sa po odraze od ruky aj tak dostane do bránky ešte než rozhodca prerušil hru. Uzná 

rozhodca gól?  

a) Áno 

b) Nie 

182) člen realizačného tímu, ktorého za priestupok rozhodca vykázal z lavičky náhradníkov, musí 

a) Opustiť technickú zónu svojho družstva, na ihrisku však môže zostať 

b) Opustiť priestor ihriska, na štadióne však môže zostať 

c) Opustiť štadión 

d) Zostať sedieť na lavičke, nesmie však vystupovať do technickej zóny svojho družstva 

183) Hra sa po uctení pamiatky zosnulého zahajuje 

a) Rozhodcovskou loptou 

b) Výkopom 

c) Kopom od brány 

d) Žiadnym spôsobom, uctenie pamiatky zosnulého sa nemá prevádzať 

184) Družstvo vykoná výkop tak, že zahrá loptu priamo do brány súpera. Rozhodca pritom 
spozoroval, že dvaja hráči brániaceho družstva predčasne vkročili na polovicu súperovho družstva. 
Rozhodca 

a) Uzná gól 

b) Neuzná gól a nariadi kop od brány brániaceho družstva 

c) Neuzná gól, napomenie oboch hráčov a nechá výkop opakovať 

d) Uzná gól, napomenie jedného z hráčov 

185) Vystriedaný hráč vstúpi v neprerušenej hre na hraciu plochu a tam udrie protihráča nadmernou 

silou, ktorý sa nachádza v blízkosti stredového kruhu. Rozhodca preruší hru, hráčovi udelí ČK a na 

hru nadviaže PVK. Postupoval rozhodca správne? 

a) Áno  

b) Nie 

 

186) Ak rozhodca preruší hru z dôvodu, že hráč je zranený, má 

a) Povolať lekára družstva, ktorý rozhodne o prípadnom odnesení hráča z hracej plochy 

b) Nechať hráča ošetriť na hracej ploche a podľa okolností môže hráča nechať odniest z hracej 

plochy 

c) Zaistiť odchod alebo prepravu zraneného hráča z hracej plochy 



d) Povolať dve osoby realizačného tímu družstva, s ktorými sa rozhodnú či zranený hráč bude 

potrebovať ošetrenie 

 

 

187) Rozhodca nariadil pokutový kop a ihneď potom zistil, že asistent signalizuje hráča mimo hry 

útočiaceho družstva, ku ktorému došlo pred priestupkom za ktorý rozhodca nariadil pokutový kop. 

Rozhodca  

a) Zmení svoje rozhodnutie, na základe signalizácie asistenta a nariadi NVK pre hráča mimo 

hry 

b) Nemôže zmeniť svoje rozhodnutie, pretože už rozhodol o nadviazaní na hru. Nechá preto 

vykonať PK 

c) Nezmení svoje rozhodnutie, pretože priestupok brániaceho hráča je považovaný za ťažší 

priestupok. Nechá preto vykonať PK 

d) Nechá vykonať PK, pretože signalizácia asistenta nemôže zmeniť jeho rozhodnutie 

189) Asistent rozhodcu je oprávnený poskytovať informácie k situáciám, ku ktorým došlo v priebehu 

zápasu a to iba  

a) Rozhodcovi a delegátovi zápasu 

b) Rozhodcovi, delegátovi zápasu a z vlastnej iniciatívy aj riadiacemu orgánu súťaže 

c) Ostatným delegovaným rozhodcom, delegátovi stretnutia a na vyzvanie príslušnému 

riadiacemu orgánu 

d) Rozhodcovi a na vyzvanie každej odbornej komisii 

190) Rozhodca je oprávnený zbaviť asistenta rozhodcu výkonu jeho funkcie a určiť za neho inú 

osobu. Podľa pravidla 6 tak môže urobiť po upozornení a : 

a) Rozhodca zistí, že AR si neplní riadne svoje povinnosti, vedome nesprávne signalizuje alebo 

inak porušuje zásady nestrannosti 

b) Len v prípade opakovanej chyby asistenta pri signalizácii porušenia pravidla 11 

c) Len v prípade, že asistent signalizuje priestupok, ale rozhodca sa rozhodne ponechať výhodu 

v hre a táto situácia sa opakuje v zápase už druhý krát a AR na to neberie ohľad 

 

192) Pri vykonávaní voľných kopov môžu porušiť pravidlá 

a) Iba hráči brániaceho družstva 

b) hráči oboch družstiev 

c) Iba hráči útočiaceho družstva 

d) Žiadne z družstiev nemôže porušiť pravidlo, nakoľko lopta nie je v hre 

 

193) Rozhodca nariadil NVK za priestupok brankára a nariadený kop majú hráči útočiaceho družstva 

vykonať z čiary bránkového územia. Hráči brániacej strany 

a) Nesmú postaviť múr bližšie než je vzdialenosť 9,15 od lopty 

b) Môžu postaviť múr aj bližšie než je vzdialenosť 9,15 od lopty 

c) Môžu postaviť múr vo vzdialenosti menej než 9,15 od lopty, ale to len na vlastnej 

bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami  



194) Hráč, ktorý vykonáva vhadzovanie, môže 

a) Pri vhadzovaní si pomôcť výskokom 

b) Prekročiť jednou alebo oboma nohami postrannú čiaru hracej plochy 

c) Stúpiť nohou na postrannú čiaru 

d) Stáť pri vhadzovaní lopte na jednej nohe 

195) Ak hráč, ktorý vykonáva vhadzovanie podľa názoru rozhodcu premárňuje hrací čas a to takým 

spôsobom, pri ktorom najskôr vhadzovanie naznačí a následne podá loptu svojmu spoluhráčovi, 

rozhodca : 

a) Napomenie previnivšieho sa hráča a nechá vhadzovať súperove družstvo 

b) Napomenie oboch previnilých sa hráčov a nechá vhadzovať súperove družstvo 

c) Napomenie previvšieho sa hráča za zdržovanie nadviazania na hru, vhadzovanie ale musí 

vykonať to isté družstvo 

d) Napomenie previnivšieho sa hráča a tento hráč musí vykonať vhadzovanie 

196)  Hráč preberá loptu priamo z vhadzovania, ktorú vykonáva jeho spoluhráč. Pritom 

a) Nemôže byť v postavení mimo hry ani hráčom mimo hry 

b) Môže byť v postavení mimo hry ale nemôže sa stať hráčom mimo hry 

c) Môže byť hráčom mimo hry, pokiaľ sa aktívne zapojí do hry 

d) Neplatí nič z pravidla 11 

197) Zbaviť asistenta rozhodcu funkcie počas zápasu a nahradiť ho inou osobou má právo 

a) Rozhodca a delegát zápasu 

b) Rozhodca alebo člen komisie rozhodcov prítomný na zápase 

c) Rozhodca, delegát a iný oprávnený zástupca riadiaceho orgánu 

d) Iba rozhodca stretnutia 

198) Za úmyselnú hru rukou, rozhodca na hru nadviaže : 

a) Priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom 

b) Nariaďuje podľa povahy priestupku priamy, nepriamy voľný kop alebo pokutový kop 

c) Nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop a hráča musí napomenúť 

d) Nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop a hráča musí potrestať i osobným trestom 

podľa intenzity priestupku 

199) Za pokus o kopnutie  

a) Nariaďuje rozhodca iba nepriamy voľný kop 

b) Nariaďuje rozhodca priamy voľný kop alebo pokutový kop 

c) Nariaďuje rozhodca podľa uváženia nepriamy alebo priamy voľný kop, pokutový kop ale 

nariadiť nemôže 

d) Nenariadi žiadny kop pretože sa nejedná o priestupok 

200) Hráč, ktorý nastaví podrážku kopačky proti strele súpera sa  

a) Dopustí priestupku tzv. šľapáku, ktorý rozhodca musí trestať nepriamym voľným kopom 

b) Dopustí priestupku tzv. šľapáku, ktorý rozhodca musí trestať priamym voľným kopom 

a osobným trestom 

c) Dopustí priestupku tzv. šľapáku, ktorý musí rozhodca potrestať rovnako ako podrazenie 

d) Nedopustí priestupku 



 

201) Hráč stojaci na hracej ploche hodil nadmernou silou vyzutú kopačku na trénera súperovho 

družstva sediaceho na lavičke v TZ. Rozhodca prerušil hru, hráča vylúčil a na hru nadviazal 

a) NVK 

b) RL 

c) PVK 

202) Hráč urobil klamlivý pohyb na oklamanie súpera potom, čo už dokončil rozbeh, hráč gól 

dosiahol. Rozhodca : 

a) Gól uznal a hráča napomenul 

b) Gól neuznal, hráča napomenul a PK nechal opakovať 

c) Gól neuznal a nariadil NVK zo značky PK 

d) Gól neuznal, hráča napomenul a nariadil NVK zo značky PK 

203) Náhradný brankár sa považuje za príslušníka družstva. Ak sa previní na lavičke náhradníkov, 

rozhodca je oprávnený : 

a) Vylúčiť ho z účasti na hre, iné tresty sa náhradníkom neudeľujú 

b) Vykázať ho z priestoru ihriska, iné tresty mu udeľovať nemôže 

c) Napomenúť ho alebo ho vylúčiť 

204) Smie sa hráč pri vykonávaní pokutového kopu rozbehnúť z miesta mimo hraciu plochu? 

a) Áno, pravidlá to dovoľujú 

b) Nie, pravidlo 14 nedovoľuje pred vykonaním pokutového kopu opustiť hraciu plochu 

c) Pretože táto situácia nie je v pravidlách uvedená, hráč to môže urobiť, pokiaľ pred opustením 

hracej plochy informoval rozhodcu  

206) Tesne pred začiatkom majstrovského stretnutia napadne tenká vrstva čerstvého snehu. Hracia 

plocha je spôsobilá, ale nie je vidieť jej vyznačenie. Usporiadateľ stretnutia : 

a) Nie je podľa žiadnej normy povinný opraviť vyznačenie hracej plochy inou než bielou farbou 

b) Musí vyznačenie hracej plochy opraviť farbou, ktorú predpisujú pravidlá futbalu 

c) Musí v každom prípade vyznačenie hracej plochy opraviť dobre viditeľnými čiarami 

d) Musí vyznačenie hracej plochy upraviť inou než bielou farbou, len v tom prípade ak to 

predpisuje rozpis súťaže 

208) Hráč v domnienke, že vykonal kop z rohu nesprávne, zahral loptu druhýkrát pred tým, ako sa 

jej dotkol iný hráč. Rozhodca : 

        a)   Preruší hru a nechá kop z rohu opakovať 

b)   Preruší hru, hráča napomenie a nariadi NVK pre súpera 

        c)   Preruší hru a nariadi NVK pre družstvo súpera 

d)   Nechá v hre pokračovať 

209) Podávač lopty pohybujúci sa za bránou v okamžiku, keď lopta smerovala do prázdnej brány, 

skočil na hraciu plochu a 1 meter pred bránkovou čiarou sa rukou pokúsil zabrániť dosiahnutiu gólu, 

lopty sa rukou dotkol ale lopta napriek odrazu od jeho ruky skončila v bráne. 

a) Gól neuznal a na hru nadviazal RL 



b) Gól neuznal a na hru nadviazal NVK 

c) Gól uznal 

210) Pri vykonávaní kopu z rohu rozhodca je povinný 

a) Určiť štvrťkruh, z ktorého sa má kop z rohu vykonať, hráč vykonávajúci kop z rohu 

b) Určiť štvrťkruh, z ktorého sa má kop z rohu vykonať, družstvo ktoré bude kop z rohu 

vykonávať 

c) Určiť štvrťkruh, z ktorého sa má kop z rohu vykonať, hráč, ktorý má kop z rohu vykonať. 

Pokiaľ tak neučiní okamžite, štvrťkruh určí rozhodca 

d) Určiť stranu z ktorej sa má rohový kop vykonať rozhodca 

 

211) Hráč sa zohol za súperom, ktorý sa snažil výskokom spracovať loptu a tak spôsobil jeho pád. 

Rozhodca tento zákrok posúdil ako 

a) Nebezpečnú hru a nariadil NVK 

b) Podrazenie a nariadil PVK ( PK ) 

c) Bránenie v hre a nariadil podľa okolností NVK alebo PVK 

d) Držanie, hráča napomenie a nariadi PVK ( PK ) 

361) Po dohode s obomi kapitánmi družstiev možno upustiť od polčasovej prestávky. Rozhodca 

dorasteneckého stretnutia: 

a) môže na žiadosť kapitánov upustiť od polčasovej prestávky. 
b) nesmie (ani po dohode s kapitánmi) upustiť od polčasovej prestávky. 
c) nesmie na žiadosť kapitánov upustiť od polčasovej prestávky, môže ale dobu 

polčasovej prestávky skrátiť (najviac však na 10 minút). 
 

362) V čase, keď je lopta v hre, hráč, ktorý je dočasne mimo hracej plochy (úprava výstroje), udrie 

použitím nadmernej sily náhradníka vlastného družstva sediaceho na lavičke v TZ. Rozhodca preruší 

hru : 

a) udelí hráčovi ČK a nariadi NVK 
b) udelí hráčovi ČK a nariadi  PVK 
c) udelí hráčovi ČK a nariadi  RL 
 

363) Čas potrebný na vykonanie kopov zo značky pokutových kopov:    

a) sa započítava do normálneho hracieho času. 
b) sa započítava do normálneho hracieho času, pretože ide o jeden zo spôsobov 

nastavenia hracieho času.  
c) sa nezapočítava do normálneho hracieho času.    

 

364) Kop od brány sa vykonáva: 

a) z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri tej polovice bránkového územia, ktorá je bližšie 
k miestu, kde lopta opustila cez bránkovú čiaru hraciu plochu. 

b) z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri tej polovice bránkového územia, ktorú určí rozhodca.  
c) z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia, kde lopta cez bránkovú čiaru 



opustila hraciu plochu.  
 

365) Ak hráč úmyselne zdržuje vykonanie kopu od bránky, rozhodca udelí osobný trest za zdržiavanie 

pri nadväzovaní na hru: 

a) len hráčovi z poľa, ktorý má kop od brány vykonať (brankár sa zásadne nenapomína). 
b) hráčovi, ktorý kop od brány vykonáva. 
c) len brankár, pretože povinnosť vykonať kop od brány prislúcha podľa Pravidiel futbalu 

prednostne brankárovi družstva. 
d) nikomu, v tomto prípade nemožno uložiť osobný trest. 

 

370) Hráč vykonávajúci kop od brány zahrá po vykonaní kopu loptu nohou skôr, než sa lopty dotkne 

alebo ňou zahrá iný hráč. Rozhodca: 

a) hru preruší, hráča napomenie a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy voľný 
kop. 

b) hru preruší a nechá kop od brány opakovať, pretože kop od brány nebol vykonaný 
správne. 

c) hru preruší a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy voľný kop. 
 

373) Pri kope od brány: 

a) hráč, ktorý prevezme loptu priamo po vykonaní kopu od brány, nemôže byť mimo 
hry. 

b) platia všetky ustanovenia pravidla 11, ale len pre hráča, ktorý prevezme loptu priamo 
po vykonaní kopu od brány. 

c) platia ustanovenia pravidla 11 v plnom rozsahu pre všetkých hráčov. 
 

377) Bránkové siete: 

a) musia byť upevnené tak, aby brankárovi poskytovali bezpečný priestor pre voľný 
pohyb. 

b) majú byť upevnené na bránkových žrdiach, na brvne a na zemi za bránou; pritom 
musia byť napnuté tak, aby neobmedzovali pohyb brankára. 

c) majú byť upevnené tak, aby brankárovi aj ostatným hráčom poskytovali dostatočný 
priestor pre voľný pohyb. 

d) musia byť upevnené tak, aby všetkým hráčom poskytovali dostatočný priestor pre 
voľný pohyb 

 

379) Priestupok na čiare ohraničujúcej pokutové územie sa považuje: 

a) za priestupok mimo pokutového územia. 
b) za priestupok v pokutovom území, ale iba za priestupky uvedené v časti 1 pravidla 12. 
c) za priestupok v pokutovom území. 

 

382) Priestor, ktorým rozhodca a hráči prechádzajú z kabín na hraciu plochu musí 



byť podľa PF: 

a) oddelený od hľadiska a zabezpečený proti vniknutiu divákov. 
b) riadne vyznačený s upozornením pre divákov, že sa jedná o "vymedzený priestor". 
c) zabezpečený proti vniknutiu divákov usporiadateľskou službou iba pri nástupe a 

odchode družstiev a rozhodcov. 
 

385) Na príslušenstvo hracej plochy sa v priebehu stretnutia podľa PF: 

a) môžu umiestniť reklamy povolené riadiacim orgánom. 
b) nesmie umiestniť žiadna forma komerčných reklám. 
c) môžu umiestniť reklamy len so súhlasom príslušného národného zväzu. 

 

 

386) Ak rozhodca v čase, keď je lopta v hre zistí na výstroji hráča závadu, ktorú možno odstrániť: 

a) nemusí preto prerušiť hru. 
b) môže ponechať súperovmu družstvu výhodu, inak ale preruší hru. 
c) musí prerušiť hru a hráčov vykázať k úprave výstroja z hracej plochy. 

 

387) V PF  5 sú uvedené situácie, pri ktorých sa stretnutie nezačne alebo bude predčasne ukončené. 

Medzi tieto situácie nepatrí: 

a) ak počet hráčov jedného z družstiev klesne pod sedem. 
b) inzultácia niektorého z rozhodcov. 
c) vniknutie obecenstva do priestoru hracej plochy. 
d) úmrtie príslušníka družstva, niektorého z rozhodcov alebo delegátov. 

 

388) V PF 5 sú uvedené situácie, keď má rozhodca právo stretnutie ukončiť predčasne alebo ho 

nezačať.  Medzi tieto situácie nepatrí: 

a) tma. 
b) zlé poveternostné podmienky. 
c) nespôsobilý stav hracej plochy. 
d) inzultácia niektorého z rozhodcov. 

 

389) Predĺžiť trvanie polčasovej prestávky rozhodca... 

a) zásadne nesmie. 
b) smie iba v odôvodnených prípadoch, pričom musí o týchto dôvodoch podať správu 

v ZoS. 
c) v odôvodnených prípadoch smie, správu v ZoS nie je nutné podať, ak predĺženie 

nemalo vplyv na riadne dohranie zápasu. 
 

390) Za ktorý priestupok rozhodca nemôže nariadiť priamy voľný kop? 

a) Pokus o podrazenie súpera. 



b) Sotenie do súpera. 
c) Pokus o opľutie asistenta rozhodcu. 
 

391) Za ktorý priestupok rozhodca nemôže nariadiť pokutový kop? 

a) Za sklz, ktorým hráč zasiahne súčasne loptu a nohu súpera, a tým ho podrazí. 
b) Za šľapák, pri ktorom sa hráč dotkol súpera. 
c) Za pokus o opľutie . 
d) Za pokus o udretie súpera. 

 

392) Rozhodca hráča napomenie, ak ... 

a) pri vykonávaní pokutového kopu súperom vbehne predčasne do PU 
b) pri kope od brány súpera nedodrží predpísanú vzdialenosť. 
c) pri vykonávaní PVK súperom vybehne z predpísanej vzdialenosti predčasne proti 

lopte. 
 

395) Ak sa hráč dostane mimo hracej plochy počas hry a dopustí sa priestupku voči inému hráčovi, 

rozhodca preruší hru a na ňu nadviaže:  

a) PVK 

b) Pokutový kop 

c) NVK 

d) Voľným kopom na postrannej alebo bránkovej čiare, prípadne pokutovým kopom podľa miesta 

priestupku 

 

396) Za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe sa považuje aj zákrok brankára, ktorý v snahe získať 

loptu sa po nej vrhne v spletitej a pre neho nebezpečnej situácii. Zákrok brankára sa v tomto prípade:  

a) Vždy trestá.  

b) Netrestá, pokiaľ brankár získa loptu.  

c) Netrestá.  

 

397) Za prudké vrazenie zozadu ramenom do súperovej lopatky rozhodca nariadi:  

a) Mimo pokutového územia PVK, v pokutovom území a vrazenie netrestá. 

b) PVK, prípadne pokutový kop.  

c) Vždy NVK.  

 



398) V čase, keď je lopta v hre, hráč, ktorý je dočasne mimo hracej plochy (úprava výstroja), udrie 

nadmernou silou náhradníka svojho družstva sediaceho na lavičke v technickej zóne. Rozhodca 

preruší hru:  

a) udelí hráčovi  ČK a na hru nadviaže priamym voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to 

najbližšie k miestu , kde došlo k priestupku  

b) udelí hráčovi  ČK a na hru nadviaže nepriamym voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu 

a to najbližšie k miestu , kde došlo k priestupku   

c)  udelí hráčovi  ČK a na hru nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta , kde bola lopta 

v momente prerušenia hry 

   

400) Pravidlá futbalu dávajú rozhodcovi právomoci: 

a) Určovať disciplinárne tresty hráčom a náhradníkom. 

b) Uplatňovať Pravidlá futbalu v vzťahu k stretnutiu , na ktoré bol delegovaný 

c) Udeľovať osobné tresty funkcionárom družstiev.  

 

401) Ako rozhodca nadviaže na hru po jej prerušení, keď zasiahne loptu na hracej ploche cudzia 

osoba:  

a) Podľa povahy priestupku priamym voľným alebo nepriamym voľným kopom.  

b) Zásadne nepriamym voľným kopom.  

c) Rozhodcovskou loptou.  

 

402) Hráči sa dostanú mimo hracej plochy v rámci hry a jeden z nich sa dopustí priestupku voči 

súperovi, lopta je na hracej ploche, rozhodca z tohto dôvodu preruší hru a následne ju nadviaže:  

a) Voľným kopom na postrannej alebo bránkovej čiare, poprípade pokutovým kopom podľa miesta 

priestupku.  

b) Nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.  

c) Rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola lopta v momente prerušenia hry.  

 

403) Miesto priestupku popísané v časti 1 PF 12 (zakázaná hra rukou) je vždy:  

a) Miesto na hracej ploche, kde sa nachádzal previnivší hráč.  

b) Miesto na hracej ploche, kde došlo alebo malo dôjsť k fyzickému kontaktu.  

c) Miesto, kde sa v momente priestupku práve nachádzala lopta.  

 

404) Pri úmyselnom zahratí lopty rukou je miesto priestupku:  



a) Miesto na hracej ploche, kde stál hráč v momente, keď zahral loptu rukou. 

b) Miesto na hracej ploche, kde stál hráč v momente, keď zahral loptu rukou okrem prípadu, že 

previnivší hráč stál mimo hracej plochy.  

c) Miesto na hracej ploche, kde sa ruka hráča dotkla lopty.  

 

405) Hráč v neprerušenej hre udrie súpera, ktorý je na hracej ploche hodením predmetu. Miesto 

priestupku je: 

a) Miesto na hracej ploche, kde došlo ku kontaktu hodeného predmetu a súpera.  

b) Miesto na hracej ploche, kde sa v momente hodenia predmetu nachádzal previnivší hráč.  

c) Miesto na hracej ploche, ktoré na základe svojho názoru určí rozhodca.  

 

406) Ak sa dopustia rovnakých priestupkov na hracej ploche v čase, keď je lopta v hre súčasne 

dvaja hráči súperiacich družstiev, rozhodca hru preruší a: 

a) Potrestá voľným kopom družstvo, ktorého hráč sa dopustil priestupku nohou. 

b) Potrestá ťažší priestupok.  

c) Udelí osobné tresty (ak sú potrebné) a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou  

 

407) Musí rozhodca potrestať každý priestupok uvedený v PF 12 PVK poprípade PK? 

a) Musí.  

b) Je povinný v prípadoch, keď sa jedná o kopnutie, podrazenie alebo udretie.  

c) Nemusí.  

 

408) Môže rozhodca potrestať priestupok, ktorý podľa jeho názoru vyplynul z nedbalosti alebo 

z nedostatočnej predvídavosti? 

a) Nemôže, pretože pravidlá mu to nedovoľujú.  

b) Môže, ale nie v prípade, že by za priestupok mal nariadiť pokutový kop.  

c) Môže.  

410) Za podrazenie súpera sa môže považovať:  

a) Sklz na loptu zo strany, pri ktorom hráč, ktorému bola lopta odobratá, spadne.  

b) Vypichnutie lopty s následným pádom súpera.  

c) Ak sa hráč zohne za súperom, alebo pred ním a tak  spôsobí jeho pád („ tzv stolička“ ) 

 

 



411) Za zakázaný spôsob hry sa nepovažuje ak:  

a) Hráč jednou nohou súperovi vypichne loptu, ale druhou nohou privodí jeho pád.  

b) Hráč stehnom vrazí do súpera tak, že spôsobí jeho pád.  

c) Hráč zasiahne nohou loptu a súper následne cez túto jeho nohu spadne.  

 

413) Pri vrazení do súpera:  

a) Je možné naplno použiť telesnú silu, ale len v prípade, že súper nie je výrazne menšieho vzrastu.  

b) Je možné naplno použiť telesnú silu a vraziť do súpera možno aj prudko.  

c) Je možné naplno použiť telesnú silu bez ohľadu na fyzickú zdatnosť súpera.  

d) Nesmie sa uplatňovať fyzická prevaha hráča.  

 

414) Za dovolené vrazenie sa považuje: 

a) Vrazenie ramenom do ramena súpera alebo zozadu do jeho lopatky, pokiaľ vrazenie nie je 

prudké a sú splnené ďalšie ustanovenia PF.  

b) Prudké vrazenie hrudníkom zozadu súpera.  

c) Vrazenie ramenom do hrudníka súpera.  

 

 

415) Za nedovolené vrazenie do súpera sa považuje:  

a) Vrazenie ramenom do ramena súpera, pričom paže vrážajúceho ramena sú pri tele hráča.  

b) Vrazenie ramenom zozadu do súperovej lopatky pri výskoku obidvoch hráčov počas hlavičkovania 

lopty.  

c) Prudké vrazenie hrudníkom zozadu do súperovho chrbta, pričom vrážajúci hráč rozpaží ruky, aby 

dal najavo, že ich nepoužíva.  

 

416) Hráč je otočený k súperovi chrbtom a takto si zakrýva loptu, bez toho aby sa súpera dotýkal. 

Bráni tak súperovi získať loptu. Rozhodca: 

a) Hru preruší za bránenie v pohybe súperovi, pretože súper musel zmeniť smer a rýchlosť pohybu.  

b) Hru preruší za bránenie v hre, pretože je zrejmé, že brániaci hráč nechce sám hráč s loptou.  

c) Neprerušuje hru, pravidlá neboli porušené.  

 

419) Za sotenie do súpera sa považuje, ak: 



a) Hráč vyskočí po lopte, a pritom sa o súpera oprie rukou.  

b) Hráč rozpaží ruky, aby súperovi bránil  vo voľnom pohybe.  

c) Hráč sotí do súpera rukou, pažou, lakťom alebo inou časťou tela, napríklad stehnom alebo 

zadkom.  

d) Hráč sa pokúsi vraziť do súpera ramenom, pričom má pažu vrážajúceho ramena pri tele.  

 

422) Na to, aby rozhodca potrestal opľutie súpera postačuje, ak:  

a) Opľutie mu ukáže hráč na svojom drese a oznámi mu číslo hráča, ktorý ho opľul.  

b) Opľutie na hráča sám videl alebo ho videl jeho asistent.  

c) O opľutí hráča ho informuje kapitán družstva.  

 

 

423) Za držanie súpera sa považuje:  

a) Ak hráč postrčí súpera vo výskoku natiahnutou rukou.  

b) Ak sa hráč oprie vo výskoku rukami o stojaceho súpera.  

c) Ak hráč s rozbehom vrazí do súpera a odstaví ho tak od lopty.  

 

424) Za zakázaný spôsob hry sa považuje, keď podľa názoru rozhodcu: 

a) Hráč zahrá loptu rukou z dôvodu nedostatočnej predvídavosti (v dôsledku zlého odhadu 

situácie). 

b) Odrazená lopta skončí na ruke, ktorú má hráč pri tele.  

c) Sa hráč úmyselne snaží zahrať loptu rukou.  

d) Hráč nekontrolovane padne na loptu a dotkne sa jej telom až potom rukou.  

 

425) Družstvo hostí vykonávalo kontrolu totožnosti hráčov domáceho družstva a požiadalo 

rozhodcu o vykonanie preukázania totožnosti jedného z hráčov domáceho družstva:  

a) Pokiaľ hráč neumožní kontrolu svojej totožnosti, rozhodca túto skutočnosť napíše do ZOS 

a hráča nepripustí ku hre.  

b) Pokiaľ hráč neumožní kontrolu svojej totožnosti, rozhodca hráča nepripustí ku hre, nemusí túto 

skutočnosť uvádzať v ZOS.  

c) Rozhodca hráča vylúči, všetko uvedie v ZOS.  

 



430) V priebehu hry vstúpi hráč, ktorý doplňuje družstvo bez súhlasu rozhodcu na HP. Aj keď hráč 

neovplyvní hru, rozhodca kvôli tomu preruší hru.  

a) Nariadi PVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP.  

b) Hráča napomenie a nariadi NVK z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.  

c) Hráča napomenie a nariadi PVK z miesta, kde hráč vstúpil na HP.  

d) Hráča napomenie a vykáže z HP, nariadi RL.  

 

431) Hráč, ktorý doplňuje družstvo neoprávnene vstúpi na HP a tam v strede HP sa zapojí do hry, 

pričom mu chýba jedna kopačka. Rozhodca:  

a) Preruší hru, hráča dvakrát napomenie (za neoprávnený vstup na HP a za NS) a vylúči, proti jeho 

družstvu nariadi PVK.  

b) Preruší hru, hráča vykáže z HP z dôvodu zlej výstroje a nariadi NVK proti jeho družstvu.  

c) Preruší hru, hráča napomenie za neoprávnený vstup na HP a vyzve ho k úprave výstroja proti 

jeho družstvu nariadi PVK.  

d) Preruší hru, hráča napomenie za neoprávnený vstup na HP, vykáže ho z HP z dôvodu zlej výstroje, 

na hru nadviaže RL.  

 

432) Družstvo počas polčasovej prestávky vystriedalo hráča náhradníkom. Kapitán túto skutočnosť 

oznámil rozhodcovi, ktorý pred začiatkom druhého polčasu: 

a) Nechal skontrolovať výstroj striedajúceho a vystriedaného hráča.  

b) Nenechal skontrolovať výstroj striedajúceho hráča.  

c) Výstroj striedajúceho hráča nie je nutné kontrolovať.  

d) Nechal skontrolovať výstroj striedajúceho hráča.  

 

437) Za bezpečnosť rozhodcov a jeho asistentov zodpovedajú a v prípade potreby sú im povinní 

poskytnúť ochranu:  

a) Usporiadateľ stretnutia a kapitán oboch družstiev.  

b) Usporiadateľ stretnutia a hráči domáceho družstva.  

c) Usporiadateľ stretnutia a príslušníci obidvoch družstiev.  

 

440) O odstránenie nedostatkov na vyznačení HP, ktoré rozhodca zistí pred stretnutím požiada:  

a) HU.  

b) HU prostredníctvom K domáceho družstva.  

c) K domáceho družstva.  



 

 

443) V priebehu stretnutia má rozhodca stretnutie riadiť:  

a) V súlade so znením a výkladom PF a v duchu hry 

b) Tak aby kapitáni oboch družstiev nemali dôvody na námietky.  

c) Tak aby podľa jeho názoru nebolo poškodené žiadne z družstiev.  

 

 

444) Rozhodca okrem iného musí ukončiť stretnutie:  

a) Kvôli úradnému zákroku orgánu Polície SR.  

b) Pre neuposlúchnutie rozhodcu hráčom. 

c) Pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje pokračovať v hre v duchu pravidiel.  

 

445) Jedna z možností inzultácie rozhodcu sa okrem iného rozumie: 

a) Pokus o prudké udretie loptou.  

b) Opľutie rozhodcu.  

c) Násilné vrazenie do rozhodcu. 

 

447) Hráč bol mimo hry trikrát počas 10 minút stretnutia. Keď bol hráč mimo hry štvrtýkrát, 

rozhodca:  

a) Preruší hru. Hráča napomenie za sústavné porušovanie pravidiel a nariadi NVK z miesta, kde bol 

hráč mimo hry.  

b) Preruší hru, nariadi NVK v prospech súpera z miesta, kde bol hráč mimo hry.  

c) Preruší hru, hráčovi udelí ŽK za sústavné porušovanie PF 11 a nariadi NVK z miesta, kde bol hráč 

mimo hry.  

 

448) Družstvo na stretnutie nastupuje s plným počtom hráčom. V znení pravidlá 3, teda na hraciu 

plochu vybehne:  

a) 11 hráčov a brankára s kapitánom  

b) 11 hráčov, z nich jeden môže byť brankár alebo kapitán.  

c) 11 hráčov, z nich jeden je brankár a jeden označený ako kapitán.  

 



450) Pokus o podrazenie súpera rozhodca:  

a) Zásadne netrestá.  

b) Potrestá aj v prípade, že išlo o priestupok z neopatrnosti . 

c) Potrestá len v prípade, že išlo o úmyselný priestupok, ktorému sa napadnutý hráč stačil vyhnúť.  

d)Potrestá vždy tiež osobným trestom.  

 

454) Stretnutie nemôže byť začaté, ak za družstvo nenastúpi:  

a) Najmenej sedem hráčov, brankár a kapitán. 

b) Najmenej sedem hráčov, z nich jeden je brankár a jeden je kapitán.  

c) Najmenej šesť hráčov, brankár a kapitán.  

 

455) Z hráčov nastupujúcich na stretnutie:  

a) Musí byť jeden kapitán a jeden jeho zástupca.  

b) Musí byť jeden označený ako kapitán a jeden musí byť brankár.  

c) Nemusí žiadny plniť funkciu kapitána (družstvo má tzv. nehrajúceho kapitána). 

 

456) Ak sa pred stretnutí pri rozcvičovaní zraní niektorí z hráčov, družstvo je oprávnené:  

a) Doplniť počet hráčov buď pôvodne nahláseným alebo aj pôvodne nenahláseným náhradníkom.  

b) Doplniť počet hráčov nahláseným náhradníkom a doplniť počet náhradníkov.  

c) Doplniť počet hráčov pôvodne nenahláseným náhradníkom.  

 

 

459) Postranná čiara bránkového územia sa vyznačuje vo vzdialenosti: 

a) 4 metre od vnútornej hrany bránkovej tyče. 

b) 5 metrov od vnútornej hrany bránkovej tyče.  

c) 5,5 metra od vnútornej hrany bránkovej tyče.  

 

464) Hráč vykonávajúci PK zahrá loptu dozadu nabiehajúcemu spoluhráčovi. Rozhodca: 

a) Ihneď preruší hru a nechá PK opakovať (bez OT). 

b) Ihneď preruší hru, napomenie hráča vykonávajúceho PK a nechá PK opakovať.  

c) Počká na dokončenie akcie PK a ak bol dosiahnutý gól nechá PK opakovať.  



d) Ihneď preruší hru a nariadi NVK v prospech brániaceho družstva z pokutovej značky.  

 

465) K vykonaniu PK rozhodca: 

a) Musí dať signál ak nie je predpísané inak.  

b) Musí dať signál píšťalkou.  

c) Nemusí dávať signál. 

 

466) Hráči družstva proti ktorému je nariadený PVK musia byť v predpísanej vzdialenosti:  

a) Iba ak o to požiada hráč, ktorý vykonáva PVK.  

b) Iba ak o to požiada ktorýkoľvek hráč družstva, ktoré vykonáva PVK.  

c) Iba na výzvu rozhodcu, ktorý túto vzdialenosť skontroluje.  

d) Ihneď z vlastnej iniciatívy a bez zbytočného váhania.  

 

467) Obranca prihrá loptu nohou na hlavu svojmu spoluhráčovi a ten ju nahrá hlavou brankárovi. 

Rozhodca:  

a) Nechá pokračovať v hre, pravidlá neboli porušené.  

b) Počká kým brankár nechytí loptu rukou, potom preruší hru a nariadi NVK, inak nezasahuje. 

c) Preruší hru a hráča, ktorý zahral nohou napomenie a nariadi NVK z miest, kde tento hráč stál.  

d) Preruší hru, brankára napomenie a nariadi NVK z miesta, kde brankár stál.  

 

468) Hráč zahral loptu nohou, z ktorej sa mu bezprostredne predtým náhodne vyzula kopačka. 

Rozhodca: 

a) Hru neprerušuje.  

b) Hru preruší a hráča napomenie za NS.  

c) Hru preruší pre nebezpečnú hru hráča voči vlastnej osobe.  

d) Hru preruší a hráča napomenie za nebezpečnú hru voči hlavnej osobe.  

 

469) Hráč nastavil nohu podrážkou kopačky proti nohe súpera, ku kontaktu hráčov však nedošlo. 

Rozhodca situáciu: 

a) Posúdi ako „šľapák“ a nariadi PVK alebo PK.  

b) Posúdi ako nebezpečnú hru a nariadi NVK.  

c) Posúdi ako nešportové správanie, udelí ŽK a nariadi NVK.  



d) Nemôže trestať v žiadnom prípade, pretože neboli porušené pravidlá. 

 

470) Sklz zozadu, ktorým bola ohrozená bezpečnosť súpera posúdi rozhodca ako: 

a) Surovú hru.  

b) HNS. 

c) Priestupok špecificky pomenovaný v časti D pravidla 12. 

 

471) Za vrazenie zozadu ramenom do súperovej lopatky v súboji o loptu rozhodca nariadi: 

a) PVK, prípadne PK.  

b) NVK.  

c) Nič, nejde o porušenie pravidiel pri dodržaní ďalších ustanovení PF 12.  

d) PVK, prípadne PK, ale len v prípade, že napadnutý hráč spadne.  

 

473) Osvieženie hráčov nápojom je počas stretnutia: 

a) Podľa pravidiel zakázané, môže to ale umožniť rozpis súťaže.  

b) Povolené, ale len pri postrannej čiare v čase, keď je lopta v hre hráči nesmú ovplyvniť hru.  

c) Povolené, ale len na HP pri postranných čiarach blízko vlastnej technickej zóny a v čase, keď je 

lopta mimo hry.  

d) Povolené, ale len mimo HP vo vlastnej technickej zóne v čase, keď je hra prerušená.  

 

474) Minimálny počet hráčov v družstve je:  

a) 6 

b) 7 

c) Stanovený rozpisom súťaže, môže byť pre každú súťaž iný. 

 

477) Používanie chráničov holení je povinné: 

a) Vo všetkých kategóriách bez výnimky.  

b) Len v stretnutiach mládeže.  

c) V kategóriách žiactva a mladšieho dorastu.  

d) Len v kategóriách, ktoré sú určené v príslušnom rozpise súťaží. 

 



479) Rozhodca zvažuje možnosť predčasného skončenia stretnutia. V ktorom prípade nemusí 

prostredníctvom kapitánov vyčerpať všetky možnosti, aby sa stretnutie mohlo dohrať? 

a) Pre hrubé nešportové prejavy obecenstva.  

b) Pre nespôsobilý stav hracej plochy.  

c) Pri vniknutí obecenstva do priestoru HP.  

 

480) Rozhodca má dbať, aby náhradníci rozcvičujúci sa mimo HP:  

a) Neopúšťali bez jeho súhlasu vlastnú TZ. 

b) Nerušili asistenta rozhodcu vo výkone jeho funkcie.  

c) Rešpektovali pokyny funkcionárov vlastného družstva.  

 

482) Asistenti rozhodcu si v priebehu stretnutia:  

a) Môže v polčasovej prestávke vymeniť strany.  

b) Nesmú vymeniť strany.  

c) Nevymieňajú strany, pokiaľ im to nenariadi rozhodca. 

 

484) V stretnutí, kde sa o víťazovi rozhoduje v predĺženom hracom čase o 2x15´, medzi obidvomi 

polčasmi: 

a) nie je prestávka podľa PF povolená, môže byť krátka na občerstvenie, ale nemala by presiahnuť 1 

minútu. 

b) je primeraná prestávka podľa názoru rozhodcu, jej dĺžku oznámi rozhodca kapitánom. 

c) prestávka je 5 minút podľa PF. 

d) prestávka je 15 minút. 

 

485) Ak v čase, keď je lopta v hre vstúpi na hraciu plochu divák, dotkne sa lopty a rozhodca z tohto 

dôvodu preruší hru. Na hru nadviaže: 

a) podľa vzdialenosti od postrannej čiary vhadzovaním alebo bránkovej čiary kopom od brány. 

b) NVK v prospech mužstva, ktoré bolo zásahom diváka poškodené. 

c) NVK v prospech hosťujúceho mužstva. 

d) RL. 

 

486) Rozhodca môže uznať gól, ak lopta prejde za bránkovú čiaru: 



a) aspoň polovicou svojho objemu. 

b) aspoň 2/3 svojho objemu. 

c) celým objemom. 

 

488) Za držanie súpera rozhodca považuje napr.: 

a) ak hráč zahákuje nohu súpera, ale nespôsobí mu pád. 

b) každý kontakt predlaktia alebo ruky hráča s telom súpera. 

c) ak bráni súperovi vo voľnom pohybe a to aj stehnom. 

 

489) Osobné tresty podľa PF SFZ môže rozhodca udeliť: 

a) udelením OT -  ŽK alebo ČK prípadne slovne, ak to bude považovať za vhodné. 

b) udelením OT – ŽK alebo ČK, v niektorých prípadoch môže použiť slovné upozornenie. 

c) pri vylúčení len ukázaním ČK, napomenúť môže aj slovne. 

d) vždy len udelením OT – ŽK alebo ČK 

 

490) Za vrazenie do súpera sa považuje: 

a) kontakt predlaktia hráča s telom alebo rukou súpera. 

b) každý kontakt rukou bez ohľadu na to, či súper stratí alebo nestratí rovnováhu. 

c) vrazenie do súpera rukou alebo inou časťou tela. 

 

491) Ak rozhodca nariadi PK za priestupok hráča, znamená to, že za tento priestupok rozhodca: 

a) už nesmie trestať s OT. 

b) môže trestať taktiež s OT. 

c) vždy musí potrestať s OT. 

 

492) Po tom, ako rozhodca nariadil PK, sa brankár rozhodne vymeniť miesto s jedným z obrancov. 

Rozhodca to... 

a) nepovolí, pri zahrávaní PK výmena nie je povolená. 

b) podľa zváženia rozhodcu to nedovolí v prípade, ak si myslí, že brániace družstvo tým chce taktizovať. 

c) povolí. 

d) povolí, ak k podobnej výmene už nedošlo počas stretnutia. 



 

494) Ak po tom ako dá signál rozhodca k vykonaniu PK spozoruje, že jeden z hráčov nedodržal 

predpísanú vzdialenosť mimo pokutový oblúk, tak rozhodca... 

a) musí okamžite vykonanie PK zastaviť a povoliť ho zahrať až po dodržaní predpísanej vzdialenosti. 

b) zastaví vykonanie PK, ak pravidlo porušil hráč útočiaceho družstva. 

c) PK nechá vykonať a rozhodne podľa výsledku akcie. 

d) PK nechá vykonať, previnivšieho hráča však napomenie bez ohľadu na výsledok akcie. 

 

495) Pri vykonávaní PK, ešte pred zahratím lopty vbehol do PÚ spoluhráč č. 6 hráča vykonávajúceho 

PK. Rozhodca nechal PK vykonať a brankár vyrazil loptu na roh. Rozhodca... 

a) musí PK dať opakovať podľa PF14. 

b) nariadil odkop od brány. 

c) nariadil NVK pre porušenie PF14 spoluhráčom č. 6. 

d) nariadil kop z rohu. 

 

496) Pri vykonávaní PK porušil spoluhráč brankára brániaceho družstva predpísanú vzdialenosť pred 

tým ako bola lopta v hre. Rozhodca nechal PK vykonať a brankár vyrazil loptu na roh. Rozhodca ... 

a) nechal PK opakovať 

b) nariadil kop z rohu 

c) nariadil kop od brány 

d) nariadil NVK z miesta, kde hráč porušil prepísanú vzdialenosť 

 

497) Pri vykonávaní PK porušil spoluhráč brankára brániaceho družstva prepísanú vzdialenosť pred 

tým ako bola lopta v hre. Rozhodca nechal PK vykonať a lopta sa odrazila od brvna za bránkovú čiaru. 

Rozhodca ... 

a) nechal PK opakovať 

b) nariadil kop z rohu 

c) nariadil kop od brány 

d) nariadil NVK z miesta, kde hráč porušil prepísanú 

 

498) Pri zahrávaní kopu od brány ... 

a) rozhodca zásadne nedáva signál píšťalkou 

b) vždy musí dať signál píšťalkou 



c) rozhodca väčšinou nedáva signál píšťalkou 

d) rozhodca toto zahrávanie nekontroluje 

 

499) Pri zahrávaní kopov zo značky PK v pohárovom stretnutí z dôvodu silnej víchrice nie je možné 

vykonať 4. a 5. kolo kopov. Rozhodca ... 

a) určí víťaza stretnutia podľa aktuálneho skóre ( pokiaľ obidve družstvá vykonali rovnaký počet kopov) 

b) stretnutie ukončí, o ďalšom postupe rozhodne riadiaci orgán 

c) stretnutie ukončí a vykoná losovanie mincou, ktoré určí víťaza 

d) stretnutie ukončí a vykoná losovanie o víťazovi v kabíne rozhodcov 

 

501) Rozhodca prerušil stretnutie po vniknutí divákov na HP. Prostredníctvom kapitánov stanovil HÚ 

lehotu na vyvedenie divákov z priestorov HP. Podľa pravidiel futbal je táto lehota ... 

a) najviac 2 minúty 

b) najviac 5 minút 

c) najviac 15 minút 

d) má byť primeraná, v PF nie je uvedená 

 

502) Môže byť hráč mimo hry, ak preberá loptu priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary? 

a) nie, nikdy 

b) áno, bez ohľadu na to, kto vhadzuje 

c) áno, ak vhadzovanie vykonáva súper 

d) áno, ak vhadzovanie vykonáva jeho súper 

 

503) Hráč domácich, ktorý je v postavení mimo hry kopol v PÚ hráča hostí. Rozhodca po prerušení 

a udelení OT nadviaže na hru: 

a) NVK v prospech hostí 

b) NVK v prospech domácich 

c) PVK v prospech hostí 

d) PK v prospech hostí 

 

504) Hráč vykoná vhadzovanie spoza postrannej čiary tak, že loptu vhodí priamo svojmu brankárovi. 

Ten loptu spracuje prsiami a loptu ďalej vedie nohou. Pred dobiehajúcim útočníkom ju ale chytí 

následne do ruky. Rozhodca... 



a) hru nepreruší, pravidlo nebolo porušené. 

b) preruší hru a nariadi NVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty rukou. 

c) preruší hru a nariadi NVK z miesta, kde sa brankár dotkol lopty rukou a udelí brankárovi OT –ŽK. 

d) ak zákrok posúdi ako nutný, hru neprerušuje. V opačnom prípade nariadi NVK a zváži udelenie OT. 

 

505) Môže vystriedaný hráč zostať na lavičke náhradníkov? 

a) nemôže. 

b) môže. 

c) môže, ale len so súhlasom rozhodcu. 

d) môže, ale len so súhlasom rozhodcu, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu. 

 

 

 

507) Brankár chytil strelu na bránu rukou, urobil s loptou dva kroky a pustil ju na zem. Loptu 

niekoľkokrát kopol na zemi a opäť ju chytil rukami. Toto všetko sa stalo počas 5 sekúnd. Rozhodca... 

a) preruší hru, nariadi NVK z miesta, kde brankár chytil loptu do rúk druhýkrát bez udelenia OT 

b) preruší hru, nariadi NVK, brankára môže napomenúť so ŽK 

c) preruší hru, nariadi NVK, brankárovi udelí OT ŽK 

d) neprerušuje hru, pravidlá neboli porušené 

 

508) Hráč prihral úmyselne pred útočníkom loptu vlastnému brankárovi. Brankár chytil loptu do rúk, 

keď bol útočník od neho cca 10 m a chcel ju vykopnúť. Rozhodca... 

a) hru nepreruší, pravidlá neboli porušené 

b) musí prerušiť hru a nariadiť NVK, brankára môže napomenúť alebo vylúčiť z hry podľa závažnosti 

priestupku 

c) môže prerušiť hru za priestupok (nešportové správanie) obrancu. Nariadi NVK a obrancu napomenie 

so ŽK. 

d) preruší hru a nariadi NVK za priestupok brankára. Udelenie OT za tento priestupok pravidlá 

neumožňujú 

 

509) Mužstvo hostí prešlo v rámci útočnej akcie za poliacu čiaru, keď AR spozoroval, že jeden 

z obrancov hostí kopol za chrbtom R útočníka domácich. Na situáciu zareaguje tak... 

a) ihneď signalizuje priestupok obrancu zdvihnutím zástavky 



b) počká, kým nadviaže očný kontakt s R a potom mu to zasignalizuje 

c) počká na najbližšie prerušenie hry a potom to oznámi R 

d) zapamätá si číslo previnivšieho sa hráča. Zástavkou nesignalizuje. 

 

510) Bolo vykonané striedanie hráčov zo strany domáceho mužstva. Po tomto došlo ku konfliktu 

striedajúceho náhradníka a hráča na HP, ktoré rozhodca vyriešil vylúčením obidvoch aktérov. 

V tomto prípade... 

a) mužstvo domácich smie pokračovať s 11 hráčmi, vystriedaný hráč sa môže vrátiť na HP. Hostia 

pokračujú s 10 hráčmi. 

b) Hostia pokračujú s 10 hráčmi a domáci s 11 hráčmi 

c) obidve mužstvá pokračujú s 10 hráčmi 

 

511) V priebehu stretnutia NR spozoroval výtržnosti na tribúne pre divákov. Tieto nemali vplyv na 

hru preto nepovažoval za nutné ju prerušovať. Po skončení stretnutia štvrtý rozhodca... 

a) už nemôže robiť žiadne ďalšie opatrenia 

b) oznámi to rozhodcovi a delegátovi stretnutia. Nič viac už robiť nemusí 

c) oznámi to rozhodcovi a delegátovi stretnutia. Na vyžiadanie je povinný podať správu pre riadiaci 

orgán 

d) musí podať písomnú správu riadiacemu orgánu 

 

514) Pokutový kop za opľutie rozhodca nariadi... 

a) pokiaľ sa priestupku dopustí hráč vo vlastnom PÚ voči hlavnému usporiadateľovi 

b) pokiaľ sa priestupku dopustí hráč vo vlastnom PÚ voči súperovi alebo spoluhráčovi, keď je lopta 

v hre 

c) pokiaľ sa priestupku dopustí hráč vo vlastnom PÚ voči súperovi aj keď pred tým lopta opustila HP 

d) za takýto priestupok sa PK nenariaďuje 

 

515) Rozhodca potrestá priestupok, ktorého sa dopustí hráč, pričom podľa rozhodcu bol vykonaný 

neopatrne, riskantne alebo nadmernou silou. Medzi takto definované priestupky nepatrí... 

a) pokus o kopnutie 

b) držanie 

c) vrazenie 

d) podrazenie 

 



516) Pokiaľ je delegovaný pozorovateľ rozhodcov SFZ a nedostaví sa delegovaný rozhodca... 

a) pozorovateľ rozhodcov nemôže túto funkciu prevziať 

b) pozorovateľ rozhodcov môže túto funkciu prevziať pokiaľ má príslušnú licenciu 

c) pozorovateľ rozhodcov môže túto funkciu prevziať, pokiaľ mu v tom nebráni zdravotný stav 

 

519) Čakacia doba po UHČ v podobe 20 min sa vzťahuje na... 

a) obidve družstvá a delegovaných rozhodcov stretnutia. 

b) obidve družstvá a delegovaného rozhodcu stretnutia. 

c) obidve družstvá a delegovaných rozhodcov stretnutia (nie na štvrtého rozhodcu). 

d) hosťujúce družstvo a delegovaného rozhodcu stretnutia. 

 

524) Hráč, ktorý je v postavení mimo hry, sa aktívne zapojí do hry. Rozhodca preruší hru pre hráča 

mimo hry ak: 

a) hráč by mohol svojou prítomnosťou obmedziť pohyb obrancov zapojiť sa do hry. 

b) podľa názoru rozhodcu ovplyvňuje hru, ovplyvňuje súpera alebo sa snaží získať výhodu. 

c) hráč dostal loptu priamo z kopu od brány. 

d) hráč sa netvári, že nechce s loptou hrať. 

 

 

531) Hráč vyzutou kopačkou zasiahne hráča súpera, ktorý je mimo hracej plochy ošetrovaný. 

K incidentu došlo v neprerušenej hre. Rozhodca preruší hru, previnivšieho sa hráča vylúči za HNS a: 

a) nariadi NVK z miesta, kde stál previnivší sa hráč. 

b) nariadi PVK z miesta na postrannej čiare, kde kopačka opustila HP. 

c) na hru nadviaže RL, kde stál previnivší sa hráč. 

d) nariadi PVK z miesta, kde stál previnivší sa hráč. 

 

532) K posúdeniu či bola dodržaná čakacia doba: 

a) je príslušný rozhodca. 

b) je príslušný rozhodca, ale taktiež delegát zväzu. 

c) je príslušný rozhodca spolu s K obidvoch družstiev (pri mládeži tiež s vedúcimi oboch družstiev). 

d) je príslušný rozhodca a kapitán a vedúci družstva, ktoré sa dostavilo včas.   

 



535) V čase, keď je lopta v hre, náhradník rozcvičujúci sa za bránkovou čiarou, vstúpi neoprávnene 

na HP a zahrá loptou v čase, keď mal útočník súpera vyloženú gólovú príležitosť. K priestupku došlo 

vo vnútri PÚ družstva náhradníka. Rozhodca preruší hru a :  

a) náhradníkovi udelí ŽK + ČK a nariadi nepriamy voľný kop  

b) náhradníkovi udelí ŽK + ČK a nariadi pokutový kop 

c)  náhradníka  vykáže z hracej plochy  a nariadi pokutový kop 

 

539) Rozhodca vylúči hráča, náhradníka alebo vystriedaného hráča, ktorý sa dopustí týchto 

priestupkov. Medzi takéto priestupky nepatrí: 

a) pohryzie alebo opľuje súpera alebo inú osobu. 

b) použije pohoršujúce urážlivé alebo ponižujúce výroky alebo gestá. 

c) protestuje slovom alebo gestom. 

 

721. Nariaďuje rozhodca za pokus o kopnutie súpera priamy voľný kop resp. pokutový kop? 

A) Áno 

B) Nie 

 

724. Musí rozhodca vždy počkať na prerušenie hry, aby mohol pustiť hráča späť na hraciu plochu 

po úprave výstroja? 

A) Áno 

B) Nie 

 

725. Útočník, ktorý stál za bránkovou čiarou v priestore súperovej brány, úmyselne v neprerušenej 

hre udrel natiahnutou rukou brankára súpera, ktorý stál na hracej ploche. Rozhodca hráča vylúčil 

a nariadil : 

A) Pokutový kop 

B) Priamy voľný kop 

C) Nepriamy voľný kop z miesta priestupka  

 

726. Kapitán poveril hráča zahratím pokutového kopu. Hráč to odmietne. Dopúšťa sa nešportového 

správania? 

A) Áno 

B) Nie 

C) Hráč nemusí pokutový kop, ak ho poverí kapitán  



728. Brankár úmyselne v neprerušenej hre leží na lopte dlhšie ako 6 sekúnd. Rozhodca preruší hru, 

nariadi :  

A) nepriamy voľný kop bez  OT  

B) nepriamy voľný kop a hráčovi udelí OT – Ž.K. 

C) priamy voľný kop a udelí  OT-Ž.K 

 

730. Rozhodca vyzval hráča, ktorý sa chystal zahrávať priamy voľný kop, aby počkal na signál 

píšťalky. Hráč však nepočkal, vystrelil na súperovu bránu a dosiahol gól. Rozhodca: 

A) gól neuznal a  nechal voľný kop opakovať  

B) gól neuznal, voľný kop nechal opakovať a udelil osobný trest – Ž.K.  

C) gól neuznal a  nechal voľný kop opakovať, hráča verbálne napomenul   

 

731. Rozhodca vyzval hráča, ktorý sa chystal zahrávať priamy voľný kop, aby počkal na signál 

píšťalky. Hráč však nepočkal, vystrelil na súperovu bránu a dosiahol gól. 

A) Rozhodca gól neuznal, voľný kop nechal opakovať a hráča napomenul ŽK.  

B) Rozhodca gól neuznal, voľný kop nechal opakovať  

C) Rozhodca gól neuznal a nariadil  NVK v prospech brániaceho tímu  

 

733. Musí byť voľný kop vždy rozohrávaný z miesta priestupku? 

A) Áno 

B) Nie 

 

735. Pri zahrávaní priameho voľného kopu sa niekoľko hráčov previnilo nedodržaním predpísanej 

vzdialenosti 9,15 m. Musí rozhodca napomenúť všetkých previnilcov? 

A) Áno 

B) Nie 

 

737. Hráč rozohrával priamy voľný kop z miesta mimo vlastného pokutového územia smerom 

k vlastnému brankárovi. Ten loptu netrafil a tá skončila v bráne. 

 A ) Rozhodca nariadil kop z rohu.  

 B )  Rozhodca uznal gól  

C )   Rozhodca nech kop opakovať  

 



739. Brankár protestuje proti nariadeniu pokutového kopu tým, že nechce chytať. Rozhodca ho 

napomenul a pokutový kop nechal zahrať do prázdnej brány. Postupoval rozhodca v súlade 

s pravidlami futbalu?  

A) Áno 

B) Nie 

 

740. Musí brankár vedieť, ktorý súperov hráč zahráva pokutový kop? 

A) Áno 

B) Nie 

 

742. Hráč rozohrá pokutový kop tak, že loptu zahrá do strany rovnobežne s bránkovou čiarou. 

Nechá rozhodca PK opakovať? 

A) Áno 

B) Nie 

 

743. Spoluhráč brankára vkročí pri realizácií PK predčasne do pokutového územia a brankár vyrazí 

loptu na roh. Rozhodca : 

A)     nechá PK  opakovať  

B)     nariadi kop z rohu  

C)    nechá PK  opakovať , hráča napomenie   

 

744. Musí pri vhadzovaní hráč loptu držať oboma rukami? 

A) Áno 

B) Nie 

 

746. Hráč chce vhodiť loptu do hry, no tá mu spadne za postrannou čiarou na zem, ale ešte 

predtým ako sa dostane na HP. Posúdi to rozhodca ako nesprávne vhadzovanie? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

 



747. Hráč vykonal vhadzovanie tak, že loptu nevhodil oboma rukami spoza hlavy a ponaď ňu. Loptu 

získa súper, ktorý sa dostal do sľubnej akcie. Rozhodca :  

A) ponechá výhodu v hre  

B) preruší hru , vhadzuje súper 

C) preruší hru a nechá vhadzovanie opakovať  

 

748. Družstvo vykonalo kop od brány skôr, ako hráči súpera opustili pokutové územie. Musí sa kop 

od brány opakovať? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

751. Je v PF predpísaný tvar značky pokutového kopu? 

A) Áno 

B) Nie 

 

754. Môže sa hráč vykázaný z HP pre chybu na výstroji vrátiť na hraciu plochu  za určitých okolností 

spoza bránkovej čiary? 

A) Áno 

B) Nie 

 

755. Platí vlastný gól dosiahnutý priamo z vhadzovania? 

A) Áno 

B) Nie 

 

756. Platí gól dosiahnutý do súperovej brány priamo z priameho voľného kopu ? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

757. Hráč zahráva NVK z miesta mimo PÚ. Loptu kopne smerom k brankárovi a tá priamo skončí 

v bráne. Uzná rozhodca gól? 



A) R uzná gól  

B) R neuzná gól a nariadi kop z rohu 

C)  R nechá  NVK opakovať  

 

 

767. Je náhradný rozhodca zodpovedný za procedúru striedania?  

A) Áno 

B) Nie 

 

769. Tréner počas stretnutia neustále stojí na hranici technickej zóny, ktorú však neprekračuje. 

Porušuje pravidlá? 

A) Áno 

B) Nie 

 

770. Musí pri zahrávaní kopu z rohu lopta opustiť rohový štvrť kruh, aby bola v hre? 

A) Áno 

B) Nie 

 

771. Pri zahrávaní kopu z rohu sa dvaja hráči brániacej strany postavia bližšie k lopte, ako je 

predpísaná vzdialenosť 9,15 m. Musí ich rozhodca oboch napomenúť? 

A) Áno 

B) Nie 

 

772. Môže byť kop z rohu zahraný ktorýmkoľvek smerom? 

A) Áno 

B) Nie 

 

773. Družstvo zahralo kop od brány a hráč súpera neopustil pokutové územie. Po rozohraní kopu sa 

lopty dotkol. Rozhodca ho napomenul a kop od brány nechal opakovať. Postupoval správne? 

A) Áno 

B) Nie 

 



774. Môže sa zranený hráč vrátiť na HP v dobe, keď je lopta v hre? 

A) Áno  

B) Nie 

 

783. Ukladajú Pravidlá futbalu povinnosť rozhodcovi robiť si poznámky o priebehu stretnutia? 

A) Áno 

B) Nie 

 

786. Pokiaľ hráč spácha niekoľko priestupkov v rovnakom čase, musí R potrestať ten ťažší. Platí 

tento princíp všeobecne pre všetky situácie? 

A) Áno 

B) Nie 

 

787. Je povinnosťou R informovať riadiaci orgán súťaže o incidentoch, ktoré sa stali až po skončení 

stretnutia? 

A) Áno 

B) Nie 

 

788. Môže rozhodca po tom, čo už o situácií rozhodol, pričom signalizuje znovu nadviazanie na hru, 

svoje rozhodnutie zmeniť? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

 

794. Zápas riadil oddielový rozhodca, ktorý je členom družstva hostí, pretože vyhral žrebovanie. 

Musí byť táto skutočnosť uvedená v zápise o stretnutí ? 

A) Áno 

B) Nie 

 

795. Hráč stojaci na hracej ploche  hodí v neprerušenej hre kameň nadmernou silou do súperovho 

lekára, ktorý práve stojí v technickej zóne. Rozhodca : 

A) R preruší hru, hráčovi udelí ČK a nariadi priamy voľný kop 



B) R preruší hru, hráčovi udelí ČK a nariadi nepriamy voľný kop 

C) R preruší hru, hráčovi udelí ČK a nariadi rozhodcovskú loptu 

 

800. Uzná R gól, ktorý bol dosiahnutý do bránky súpera priamo z NVK? 

A) Áno  

B) Nie 

 

 

806. Musí R predĺžiť hrací čas, aby sa mohol opakovať pokutový kop? 

A) Áno 

B) Nie 

814. Po tom, ako sa lopta dostala do hry zo správne zahranej rozhodcovskej lopty ju obranca 

priamo kopol do svojej brány. Uzná rozhodca gól? 

A) Áno 

B) Nie 

 

816. Je rozhodca povinný dať po dosiahnutí gólu signál píšťalkou? 

A) Áno 

B) Nie 

 

817. Hráč si začal pri oslave gólu vyzliekať dres. Po slovnom varovaní od R však túto akciu 

nedokončil a nezakryl si pri tom ani tvár resp. hlavu a ihneď sa upravil. Musí byť napomenutý ŽK? 

A) Áno 

B) Nie 

 

818. Môže byť hráč mimo hry, ak vybieha z vlastnej polovice HP? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

821. Musí rozhodca použiť kartu, keď sa rozhodne napomínať náhradníka na striedačke? 

A) Áno 



B) Nie 

 

822. Môže R vylúčiť lekára zo striedačky ČK? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

824. Brankár ma loptu v rukách a predtým ako ju rozohrá ju niekoľkokrát buchne o zem. Je to 

dovolené? 

A) Áno 

B) Nie 

 

825. Brankár má loptu pod kontrolou a predtým ako ju rozohrá s ňou striedavo hrá rukou a nohou.  

Je to dovolené?  

A)Áno 

B) Nie 

 

 

827. Rozhodca nariadi PK. Pred jeho zahraním využije mužstvo možnosť striedania a PK chce zahrať 

náhradník, ktorý prišiel na HP. R to povolí? 

A) Áno 

B) Nie 

 

828. Môže byt brankár brániaceho mužstva pred zahrávaním PK  otočený chrbtom k lopte? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

832. Zodpovedajú za bezpečnosť R aj hráči hosťujúceho mužstva? 

A) Áno 

B) Nie 

 



833. Dáva R pred rozohratím rozhodcovskej lopty signál píšťalkou? 

A) Áno 

B) Nie 

 

836. Hráč opľul R na prejav nesúhlasu s jeho rozhodnutím. Je rozhodca z tohto dôvodu povinný 

ukončiť stretnutie pre inzultáciu? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

843. K stretnutiu sa nedostavil ani jeden z delegovaných R a stretnutie začal oddielový rozhodca 

(laik). Neskôr sa dostavil delegovaný AR2. Je povinný prevziať funkciu R? 

A) Áno 

B) Nie 

 

844. Hráč vhodil loptu z vhadzovania smerom k vlastnému brankárovi. Ten v snahe zachytiť loptu 

spadne na zem a lopta skončí v bráne. Uzná R gól? 

A) Áno 

B) Nie 

 

845. Povoľujú PF, aby PK, na ktorého prevedenie bol predĺžený hrací čas prvého polčasu, bol 

zahraný šikmo smerom dopredu a gól dosiahol spoluhráč hráča zahrávajúceho PK? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

848. Je povinnosťou brániaceho mužstva pri zahrávaní voľného kopu bez zbytočného otáľania 

zaujať predpísanú vzdialenosť od lopty? 

A) Áno 

B) Nie 

 

849. Musí sa hráč vykázaný z HP pre nedostatok na výstroji vracať po kontrole R na HP vždy od 

postrannej čiary? 



A) Áno 

B) Nie 

 

850. Predpisujú PF zahratie PK smerom dopredu? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

853. Musí R vymeniť loptu, ktorá v priebehu hry nasiakla vodou a zväčší tak svoju hmotnosť, no nie 

je nebezpečná pre hráčov ? 

A) Áno 

B) Nie 

 

855. Na rozcvičke pred stretnutím sa zraní hráč, ktorý mal nastúpiť do hry. Družstvo chce zmeniť 

zostavu tak, že nastúpi náhradník a počet náhradníkov doplní o ďalšieho hráča. Je to v súlade s PF? 

A) Áno 

B) Nie 

 

859. Môže hráč podľa ustanovenia PF 4  hrať bez obuvi? 

A) Áno 

B) Nie 

 

860. Je rozhodca povinný okamžite prerušiť hru a skontrolovať výstroj hráča, ak ho o to požiada 

kapitán súperovho mužstva? 

A) Áno 

B) Nie 

 

862. Je úlohou AR signalizovať priestupky, ku ktorým dôjde mimo zorného poľa R? 

A) Áno 

B) Nie 

 



864. Pri procedúre rozhodcovskej lopty sa lopta odrazí od zeme do rozhodcovej nohy. Následne bez 

dotyku akéhokoľvek hráča skončí v bráne. Uzná R gól? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

866. Považuje R za priestupok to, ak hráč pri odoberaní lopty sklzom zasiahne súperove nohy skôr 

ako loptu?  

A) Áno 

B) Nie 

 

867. R vyzval hráča zahrávajúceho PVK, aby počkal na signál píšťalkou. Hráč nepočkal, vystrelil na 

bránu a dosiahol gól. Rozhodca :  

A)  gól neuznal, hráča napomenul ŽK a proti jeho družstvu nariadil nepriamy voľný kop 

B)   gól neuznal, hráča napomenul ŽK a nechal priamy voľný kop opakovať  

C)   gól uznal 

 

868. Môže hráč vykonať vhadzovanie s rozbehom väčším ako 2 metre? 

A) Áno 

B) Nie 

 

869. Vylúčený hráč nemôže ostať na lavičke svojho družstva. Platí tento zákaz aj pre vylúčeného 

náhradníka? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

873. Pri kontrole totožnosti pred stretnutím zistí R, že hráč štartuje neoprávnene. Pripustí ho ku 

hre? 

A) Áno 

B) Nie 

 

874. Na HP sa ocitla druhá lopta. Musí R z tohto dôvodu okamžite prerušiť hru? 



A) Áno 

B) Nie 

 

875. Na HP sa ocitla osoba na hre nezúčastnená. Musí R z tohto dôvodu okamžite prerušiť hru? 

A) Áno 

B) Nie 

 

876. Náhradník vbehol na HP ako 12. hráč svojho mužstva. Musí R z tohto dôvodu okamžite 

prerušiť hru? 

A) Áno 

B) Nie 

 

879. Musí R oznámiť obom kapitánom výšku nadstaveného času, i keď ho o to nepožiadajú? 

A) Áno 

B) Nie 

 

880. Môže brankár nastúpiť v teplákoch, i keď to nevyžadujú poveternostné podmienky? 

A) Áno 

B) Nie 

 

881. Uvádzajú PF minimálnu výšku čísel na dresoch hráčov? 

A) Áno 

B) Nie 

 

883. Môžu príslušníci družstiev opustiť technickú zónu vo výnimočných prípadoch aj bez súhlasu R? 

A) Áno 

B) Nie 

 

887. Je lopta v hre, ak je vo vzduchu nad postrannou čiarou, len časťou svojho objemu? 

A) Áno 

B) Nie 



 

889. Musí R predĺžiť druhý polčas, aby mohol byť zahratý nariadený PK? 

A) Áno 

B) Nie 

 

890. Musí R nadstaviť hrací čas o čas premárnený premiestnením zraneného hráča na nosidlách 

z HP? 

A) Áno 

B) Nie 

 

891. Môže sa hráč, ktorý opustil bez vedomia rozhodcu HP, aby si upravil výstroj, vrátiť na HP 

s povolením R v neprerušenej hre? 

A) Áno 

B) Nie 

 

892. Hráč útočiaci na bránku súpera spadne pred PÚ so zámerom získania priameho voľného kopu 

a oklamania rozhodcu. Musí to R vždy posúdiť ako nešportové správanie? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

894. Môže sa hráč, ktorého R vykázal z HP pre chybu na výstroji, vrátiť späť na HP v čase, keď je 

lopta v hre? 

A) Áno 

B) Nie 

 

898. Je použitie chráničov holenných kostí povinné aj u prípraviek? 

A) Áno 

B) Nie 

 

899. Môže mužstvo v ZoS uviesť 8 náhradníkov? 

A) Áno 



B) Nie 

 

900. Po vyplnení ZoS sa pri rozcvičke zranili 2 hráči družstva hostí. Mužstvo z tohto dôvodu žiada 

o zmeny v zostave. R ich povolí? 

A) Áno 

B) Nie 

 

 

1084. Rozhodca potrestá priestupok, ktorého sa dopustí hráč voči súperovi spôsobom, ktorý je 

podľa názoru rozhodcu neopatrný , riskantný alebo vykonaný  nadmernou silou. Medzi takto 

definované priestupky ale nepatrí: 

a) pokus o kopnutie 

b) pokus o podrazenie 

c) skočenie na súpera 

d) opľutie súpera 

 

1085. V okamihu vykonávania voľného kopu sa proti lopte vysunie celý obranný múr brániacich 

hráčov a tým zabráni vykonaniu kopu. Rozhodca napomenie: 

a) toho brániaceho hráča, ktorý bol na strane múru smerom k bránkovej žrdi 

b) všetkých hráčov stojacich v obrannom múre 

c) toho brániaceho hráča, ktorý stavanie múru organizoval 

d) toho brániaceho hráča, ktorý sa vysunul k lopte najbližšie 

 

 

1087. Na zemi v priestore bránky (medzi bránkovou čiarou a bránkovou sieťou) v priebehu zápasu: 

a) môže usporiadateľ umiestniť reklamu, pokiaľ tým nijak neobmedzí pohyb a hru brankára 

b) môže usporiadateľ umiestniť reklamu, pokiaľ tak výslovne povoľuje rozpis príslušnej súťaže 

c) nesmie usporiadateľ umiestniť žiadnu reklamu 

 

1089. V majstrovskom zápase sa kontrola výstroja nastupujúceho náhradníka: 

a) vykonáva výhradne pred zahájením zápasu, rovnako ako u ostatných hráčov 

b) vykonáva zásadne pri striedaní, ale pred vstupom náhradníka na hraciu plochu 



c) vykonáva výhradne pri striedaní bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia 

 

 

1091. V priateľskom zápase mužov môže každé družstvo vystriedať náhradníkom: 

a) najviac 3 hráčov, rovnako ako v majstrovskom zápase 

b) ľubovoľný počet hráčov, na ktorom sa družstvá pred stretnutím dohodnú, pokiaľ túto dohodu 

oznámia rozhodcovi stretnutia 

c) najviac 6 hráčov 

 

 

1093. Počas vykonávania pokutového kopu asistent rozhodcu, na ktorého strane hracej plochy sa 

pokutový kop vykonáva: 

a) musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a hranice pokutového územia 

b) musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a postrannej čiary 

c) musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a postrannej čiaru pri rohovej zástavke 

d) musí stáť na priesečníku bránkovej čiary a hranice bránkového územia 

 

1094. Asistent rozhodcu môže v priebehu zápasu vstúpiť na hraciu plochu mimo iného: 

a) aby skontroloval postavenie lopty pri vykonávaní kopu od bránky 

b) aby skontroloval postavenie lopty pri vykonávaní pokutového kopu 

c) v prípade masovej konfrontácie na hracej ploche 

d) aby zaistil vykázanie osôb nezúčastnených na hre z hracej plochy 

 

1095. Priestupky hráčov, ku ktorým dôjde v pokutovom území, asistent rozhodcu signalizuje: 

a) výhradne, ak sa jedná o priestupky útočiacich hráčov 

b) výhradne, ak sa jedná o priestupky útočiacich hráčov, ktoré predchádzali k dosiahnutiu gólu 

c) iba v prípade ak sa jedná o hráča mimo hry 

d) po nadviazaní očného kontaktu s rozhodcom v situáciách, v ktorých rozhodca žiadne porušenie 

pravidiel nespozoroval 

 

1097. Brankár chytí loptu vo vlastnom pokutovom území do rúk. Než sa lopty zbaví, nesmie: 

a) urobiť viac ako 3 kroky 



b) urobiť viac ako 4 kroky a zároveň nesmie uplynúť viac ako 6 sekúnd 

c) uplynúť viac ako 6 sekúnd 

 

1099. Rozhodca udelením ČK vylúči hráča, ktorý: 

a) si prevlečie dres cez hlavu pri oslave dosiahnutia gólu 

b) po dosiahnutí gólu úmyselne opustí hraciu plochu 

c) použije pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky či gestá 

 

1100. Ak hráč úmyselne poškodí alebo odstráni nejakú súčasť príslušenstva hracej plochy (napr. 

rohovú zástavku) rozhodca ho: 

a) upozorní na nevhodnosť jeho počinu, osobným trestom ho však potrestať nemôže 

b) vylúči, pretože iba napomenutie za tento priestupok nie je možné 

c) podľa závažnosti priestupku napomenie, prípadne vylúči z hry 

 

1101. Pri pohárovom zápase sa musí o víťazovi rozhodnúť kopmi na bránu zo značky pokutového 

kopu. Družstvo domácich hralo desiatich v dôsledku vylúčenia jedného obrancu. Kopy bude 

vykonávať: 

a) 10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca nemusí byť informovaný o hráčovi hostí, ktorý bol vyradený 

z kopov 

b) 10 hráčov z oboch družstiev, hráč ktorý nebude vykonávať kop bude určený žrebom 

c) 10 hráčov z oboch družstiev, rozhodca musí byť informovaný o hráčovi hostí, ktorý bol vyradený 

z kopov 

 

1102. Ak pri vykonávaní kopov na bránu zo značky pokutového kopu musí niektoré družstvo znížiť 

počet hráčov oprávnených kop vykonať s ohľadom na nižší počet hráčov súpera, v tomto prípade 

rozhodca: 

a) rozhodca nemusí byť informovaný o mene a čísle hráča, ktorý bol vyradený z kopov 

b) situáciu evidujú obaja AR 

c) rozhodca musí byť informovaný o mene a čísle hráča, ktorý bol vyradený z kopov 

 

1103. Je rozhodca oprávnený napomenúť vystriedaného hráča kartou? 

a) áno 

b) nie 

 



1106. Žltá,alebo červená karta  smie byť udelená iba: 

b)  hráčovi, náhradníkovi, alebo vystriedanému hráčovi družstva 

c)  hráčovi , náhradníkovi, členovi realizačného tímu  

d) hráčovi, náhradníkovi, vystriedanému hráčovi alebo členovi realizačného tímu  

 

1108. Je lopta mimo hry ak sa odrazí späť do hracej plochy od rohovej zástavky? 

a) áno 

b) nie 

 

1109. Môžu sa v priebehu vykonávania kopov na bránu zo značky pokutového kopu zdržiavať na 

HP náhradníci družstiev? 

a) áno 

b) nie 

 

1110. Pri vykonávaní pokutového kopu porušil spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané 

postavenie skôr, ako bola lopta v hre a vbehol do pokutového územia. Rozhodca nechal pokutový 

kop vykonať. Hráč nastrelil brvno, od ktorého sa lopta odrazila za bránkovú čiaru mimo priestoru 

brány. Rozhodca: 

a) nechal pokutový kop opakovať 

b) nariadil kop od bránky 

c) nariadil NVK z miesta, kde spoluhráč hráča vykonávajúceho PK porušil predpísané postavenie 

 

1111. Pri vykonávaní pokutového kopu sa brankár brániaceho družstva dopustí priestupku skôr, 

ako bola lopta v hre. Bol dosiahnutý gól: 

a) gól neuznal a nechal pokutový kop opakovať 

b) gól uznal  

c) gól uznal a brankára napomenul 

 

1112. Pri vykonávaní pokutového kopu poruší spoluhráč brankára brániaceho družstva predpísané 

postavenie skôr, ako je lopta v hre a vbehne do pokutového územia. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca: 

a) gól neuzná nechal pokutový kop opakovať a hráča napomenie 

b) gól uzná 

c) gól uzná a previnivšieho hráča napomenie 



 

1113. Pri vykonávaní pokutového kopu poruší spoluhráč hráča vykonávajúceho PK predpísané 

postavenie skôr, ako je lopta v hre. Bol dosiahnutý gól. Rozhodca: 

a) gól neuzná, nechá pokutový kop opakovať 

b) gól neuzná ,nechá pokutový kop  opakovať, previnivšieho sa hráča napomenie  

c)  gól neuzná a nariadi NVK v prospech brániaceho družstva 

 

 

1114. Rozhodca nariadil opakovať pokutový kop, ktorý bol vykonávaný už nastavenom hracom 

čase druhého polčasu a musel k jeho opakovaniu hrací čas predĺžiť. Opakovaný pokutový kop 

vykoná: 

a) iba hráč, ktorý pokutový kop vykonával predtým 

b) ktorýkoľvek hráč oprávneného družstva 

c) ktorýkoľvek hráč oprávneného družstva, s výnimkou brankára 

 

1115. Môže pokutový kop vykonávať brankár družstva, v ktorého prospech bol pokutový kop 

nariadený? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1117. Je použitie chráničov holení povinné aj pre priateľské stretnutia? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1118. V priebehu stretnutia si na desať minút vymení miesto brankár s hráčom v poli. Musí byť o 

výmene rozhodca informovaný ? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1120. Priamy voľný kop rozhodca nariadi, ak sa hráč dopustí nasledujúceho priestupku, medzi také 

priestupky nepatrí: 

a) kopne, prípadne sa pokúša kopnúť súpera 

b)  pohryzie alebo opľuje kohokoľvek 



c) bráni súperovi v hre bez fyzického kontaktu 

 

 

 

1121. Nepriamy voľný kop rozhodca nariadi, pokiaľ sa hráč dopustí nasledujúceho priestupku, 

medzi takéto priestupky nepatrí: 

a) bráni súperovi v hre bez fyzického kontaktu 

b) sa dopustí protestu, používa pohoršujúce urážlivé alebo hanlivé výroky , gestá, alebo sa 

     dopustí iných verbálnych priestupkov  

c) dopúšťa sa iného priestupku, ktorý nie je  uvedený v Pravidlách futbalu a za ktorý rozhodca hráča 

napomína, alebo vylučuje z hry 

d) bráni súperovi v pohybe s fyzickým kontaktom  

 

1122. Pred vykonávaním kopov na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí sa 

zraní brankár jedného z družstiev tak, že nemôže ďalej pokračovať v hre. Tento brankár: 

a) musí byť nahradený iba hráčom určeným k vykonaniu kopu 

b) môže byť vystriedaný náhradníkom uvedeným v zápise o stretnutí, pokiaľ družstvo nevyčerpalo 

povolený počet striedaní, alebo hráčom, ktorý bol pôvodne vyradený kvôli vyrovnaniu počtu 

hráčov  

c) môže byť nahradený náhradným brankárom, bez ohľadu na to, či družstvo vyčerpalo povolený 

počet striedaní 

 

1123. Ak počas procedúry kopov  na bránku zo značky pokutového kopu v pohárovom stretnutí 

klesne počet hráčov v družstve pod sedem rozhodca ju : 

a) musí z tohto dôvodu ukončiť  

b) nesmie z tohto dôvodu ukončiť 

c)  môže z tohto dôvodu ukončiť  

 

1124. Pri vykonávaní kopov na bránku zo značky pokutového kopu sa vyberie bránka na ktorú sa 

bude kopať: 

a) rozhodca losuje mincou, stranu mince si volí kapitán hostí 

b) rozhodca vždy bránku za účasti kapitánov vylosuje, žiaden kapitán ale nemá možnosť voľby strany 

mince 

c) rozhodca losuje mincou, pokiaľ nie sú dôvody, aby rozhodol, na ktorú bránku sa budú kopy 

vykonávať 



 

1125. Hráč vykonával kop z rohu, ale zahral loptu inak ako chcel. Aby napravil svoju chybu, zobral 

loptu, ktorá bola v pohybe asi 1 m od rohového štvrťkruhu do ruky a chcel kop z rohu opakovať. 

Rozhodca: 

a) preruší hru a nechá kop z rohu opakovať 

b) preruší hru,  nariadi proti jeho družstvu nepriamy voľný kop   

c) preruší hru, hráča osobným trestom netrestá a nariadi proti jeho družstvu priamy voľný kop 

 

1126. Hráč vykonával vhadzovanie tak , že po správnom vhadzovaní sa lopta náhodne  odrazila od 

rozhodcu stojaceho na hracej ploche mimo hraciu plochu.  Rozhodca: 

a) nadviazal na hru vhadzovaním lopty hráča toho istého družstva 

b) nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa ho dotkla  

c) nadviazal na hru vhadzovaním lopty hráča súperovho  družstva  

 

 

1127. Vhadzujúci hráč  vykonať vhadzovanie tak, že z taktických dôvodov vhodíl loptu do súpera, 

aby s ňou mohol vzápätí opätovne hrať. Nevykonal to zakázaným spôsobom. Rozhodca: 

a) nechal vhadzovanie opakovať  

b) nechal pokračovať v hre 

c) hráčovi udelil osobný trest Ž.K a na hru nadviazal  priamym voľným kopom z miesta , kde  

    došlo k zásahu loptou  

 

1129. Je rozhodca povinný pri nástupe družstiev vykonať kontrolu čísiel na dresoch hráčov 

nastupujúcich na stretnutie podľa zápisu o stretnutí? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1130. Môže rozhodca poveriť kontrolou čísiel na dresoch hráčov nastupujúcich k stretnutiu 

asistenta rozhodcu? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1131. Má rozhodca právo predčasne ukončiť stretnutie pre vniknutie diváka na hraciu plochu? 



a) Áno 

b) Nie 

 

 

1134. Družstvo rozohráva nepriamy voľný kop z miesta v blízkosti pokutového  územia súpera. 

Útočník zahral kop tak, že lopta skončila v bráne súpera. Rozhodca : 

a) uzná gól 

b) gól neuzná a nechá NVK opakovať 

c) gól neuzná a nariadil kop od bránky 

d) gól neuzná a nariadi kop z rohu 

 

 

1136. K vykonaniu pokutového kopu sa pripravuje hráč  ktorý bol jasne identifikovaný. Po signáli 

rozhodcu, ale pokutový kop  zahrá jeho spoluhráč ktorý skôr než rozhodca stihne zareagovať 

vykoná PK a  dosiahne gól. Rozhodca gól neuzná : 

a)  nechá pokutový kop opakovať  a hráča ,ktorý PK zahral napomenie Ž.K    

b) nariadi  NVK v prospech brániaceho družstva 

c) )  nariadi  NVK v prospech brániaceho družstva a hráča ,ktorý PK zahral  napomenie Ž.K 

 

1137. Hráč ktorý stojí mimo HP, hodí a trafí nadmernou silou v čase, keď je lopta v hre, člena 

vlastného družstva (lekára) kameňom, ktorý stojí mimo HP v technickej zóne. Rozhodca preruší 

hru, hráčovi udelí ČK a na hru nadviaže : 

a) PVK z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku   

b) RL z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku  

c) NVK z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku 

 

1138. Hráč nemusí byť napomenutý pri oslave gólu  ak 

a) opustí hraciu plochu a vráti sa späť na hraciu plochu 

b) hráč si zakryje hlavu, alebo tvár maskou, alebo iným podobným predmetom 

c) hráč sa priblíži k divákom spôsobom , ktorý nespôsobuje bezpečnostné, alebo ochranné problémy 

 

 



1139. Zranený hráč bol dopravený k ošetreniu mimo HP, pričom nebol zranený zákrokom súpera. 

Smie sa ihneď vrátiť ak hra nebola ešte zahájená? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1140. Za držanie súpera rozhodca považuje 

a) každý kontakt ruky , ktorú nemá hráč pri tele, so súperovým telom alebo dresom 

b) každý kontakt predlaktia či ruky s telom súpera 

c) aktívne držanie so zámerom brániť súperovi vo voľnom pohybe 

 

1141. Zranený hráč bol vykázaný z HP z dôvodu ošetrovania v dobe, keď bola lopta mimo hry. 

Tento hráč sa po ošetrení smie vrátiť do HP so súhlasom rozhodcu 

a) kedykoľvek 

b) až v dobe, keď bola hra znovu zahájená 

c) až v dobe, keď bola hra znovu zahájená a lopta je opäť mimo hry 

d) iba v čase, keď je lopta mimo hry 

 

1142. Spodná bielizeň musí byť pri vzorkovanom ,alebo viacfarebnom drese takej farby , ktorá 

presne kopíruje  farbu krátkeho rukáva? 

a) Áno 

b) Nie 

 

1143. Lopta musí byť guľatá a 

a) má byť vyrobená z kože , alebo z iného  vhodného a schváleného materiálu 

b) má  byť vyrobená výhradne z kože  

c) môže byť z kože alebo z iného schváleného materiálu s výnimkou gumy 

 

1144. Striedanie hráčov je ukončené v okamihu, keď: 

a) striedaný hráč úplne opustí HP 

b) náhradník vstúpi na HP 

c) náhradník vstúpi na HP a dotkne sa lopty 

 



1150. Hráč nachádzajúci sa v postavení mimo hry  bude chápaný ako hráč mimo hry, pokiaľ získa 

loptu priamo 

a) z kopu od bránky 

b) z vhadzovania 

c) z NVK 

d) z kopu z rohu 

 

1151. Hráč vykonával pokutový kop spôsobom, že ho rozohral prihrávkou na spoluhráča, ktorý 

nabehol do pokutového územia a následne dosiahol gól. Pokutový kop, ale vykonávajúci hráč 

prihral spoluhráčovi tak, že ho kopol smerom dozadu. Rozhodca 

a) gól uznal 

b) gól neuznal a nechal PK opakovať 

c) gól neuznal a nariadil NVK 

 

 

1160. Za príslušníka družstva nie je považovaný: 

a) Videotechnik 

b) asistent trénera 

c) masér družstva 

d) vylúčený hráč 

 

 

 

 

 

 

 


