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Zasadnutie IFAB 
•  133. Všeobecné výročné zasadnutie IFAB 

(Škótsko, Aberdeen), 2. marca 2019 
 
•  Tri z týchto zmien boli schválené po dvojročnom 

celosvetovom experimente: 
v Zavedenie ŽK a ČK pre členov realizačných tímov 
v Striedaný hráč musí opustiť HP v mieste, ktoré je 

najbližšie k čiare ohraničujúcej HP 
v Pri kope od bránky a pri voľnom kope 

zahrávanom brániacim družstvom z vlastného PÚ 
je lopta v hre, akonáhle je kop vykonaný (a teda 
loptou môže byť zahrané aj predtým, ako opustí 
PÚ) 



   ĎALŠIE ZMENY 
•  Jasnejšie znenie pre hru rukou 
•  Útočiaci hráči musia byť pri vykonávaní 

voľných kopov najmenej jeden meter 
od (mimo) obranného múra súpera 

•  Brankár pri vykonávaní pokutového 
kopu smie stáť na bránkovej čiare iba 
jednou nohou 

•  Nová procedúra nadväzovania na hru 
rozhodcovskou loptou 



     Uvedenie do platnosti 

•  Všetky zmeny nadobúdajú platnosť      
1. 6. 2019    (v SFZ od 1.7.2019) 



  Súhrnný prehľad	
PRAVIDLO 3 
• Hráč, ktorý je striedaný, musí 

opustiť HP v najbližšom 
mieste (bode) na 
postrannej /bránkovej čiare 
okrem prípadu, keď je 
rozhodcom inštruovaný inak. 



PRAVIDLO 4 
• Viac farebné alebo 

vzorkované spodné oblečenie 
je povolené, ak je presne 
rovnaké ako rukáv hlavného 
(základného) dresu (košele). 



PRAVIDLO 5 
•  Rozhodca nemôže zmeniť 

rozhodnutie o nadviazaní na hru 
potom, ak už hra bola 
nadviazaná. Za určitých okolností 
však môže udeliť ŽK alebo ČK za 
predchádzajúci priestupok. 



PRAVIDLO 5 

•  Ak rozhodca opúšťa HP z dôvodu 
vzhliadnutia situácie alebo zavolá 
hráčov späť na HP na konci polčasu (pri 
aplikovaní VAR systému), rozhodnutie 
ešte môže byť zmenené. 

•  Členom realizačného tímu, ktorí sa 
správajú nešportovým spôsobom môže 
byť udelená ŽK alebo ČK. Ak vinník 
nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK 
bude udelená hlavnému trénerovi. 



PRAVIDLO 5 

•  Ak je nariadený pokutový kop, 
jeho vykonávateľ môže byť 
ošetrený prípadne môže byť 
posúdené jeho zranenie.  
•  Tento hráč môže zostať na 

hracej ploche a následne potom 
vykonať nariadený pokutový 
kop. 



PRAVIDLO 7 
• Objasnenie rozdielu medzi 

prestávkou na schladenie tela 
(takzvaný „cooling break“) a 
prestávkou na občerstvenie 
nápojmi. 



PRAVIDLO 8 
•  Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred 

začiatkom stretnutia, môže si vybrať 
vykonanie výkopu alebo stranu HP. 

•  Rozhodcovská lopta bude vhodená 
brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri 
PÚ alebo jednému hráčovi družstva, ktoré sa 
dotklo lopty ako posledné v mieste, kde 
došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči oboch 
družstiev musia byť v momente vhodenia RL 
vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta. 



PRAVIDLO 9 
•  Nadviazanie na hru rozhodcovskou 

loptou potom, čo táto zasiahla 
rozhodcu (alebo ostatných 
rozhodcov) a smeruje do bránky, 
vedie k zmene družstva, ktoré má 
loptu pod kontrolou alebo ak sa 
začína rozvíjať sľubný útok. 



PRAVIDLO 10 
• Brankár nemôže 
dosiahnuť gól hodením 
lopty, ktorá je v hre, 
rukou priamo do 
súperovej bránky. 



PRAVIDLO 12 
•  Text pre hranie lopty rukou bol 

prepísaný z dôvodov väčšej 
zrozumiteľnosti a dôslednosti s 
jasnými pokynmi preto, kedy by 
mala byť potrestaná (a nie 
nepotrestaná) „neúmyselná“ hra 
rukou. 



PRAVIDLO 12 

•  Potvrdenie toho, že nedovolené hranie 
lopty rukou brankárom v jeho vlastnom 
PÚ nie je trestané disciplinárnou 
sankciou (ŽK alebo ČK). 

•  Ak po vhodení lopty spoza postrannej 
čiary alebo úmyselnej prihrávke od 
spoluhráča brankár neúspešne kopne 
alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry a 
následne sa dotkne, zahrá loptu rukou. 



PRAVIDLO 12 

•  Rozhodca môže oneskoriť udelenie 
ŽK alebo ČK do najbližšieho 
prerušenia hry, ak družstvo, ktoré sa 
neprevinilo „rýchlo“ vykonalo voľný 
kop a rozvinula sa gólová príležitosť. 

•  ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia 
gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól 
nebol uznaný. 



PRAVIDLO 12 

•  Zoznam priestupkov, za ktoré 
rozhodca verbálne varuje 
(upozorňuje) alebo udeľuje ŽK 
prípadne ČK členom realizačného 
tímu. 

•  Všetky priestupky verbálneho 
charakteru budú potrestané 
nepriamym voľným kopom. 



PRAVIDLO 12 

• Kopnutie predmetu (objektu) 
je trestané rovnakým 
spôsobom ako hodenie 
predmetu (objektu). 



PRAVIDLO 13 

•  Pri voľných kopoch nariadených v 
prospech brániaceho družstva z ich 
vlastného pokutového územia je 
lopta v hre, keď je do nej kopnuté a 
je jasne v pohybe, nemusí predtým 
opustiť pokutové územie do HP. 



PRAVIDLO 13	

•  Ak je obranný múr brániacich sa hráčov 
vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, 
všetci útočiaci hráči musia byť 
najmenej jeden (1) meter mimo múra.  

•  Ak útočiaci hráči vstúpia v čase 
vykonania voľného kopu bližšie ako 
jeden meter k obrannému múru, 
rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v 
prospech brániaceho sa družstva. 



PRAVIDLO 14 
•  V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, 

bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú 
hýbať za prispenia brankára, tento sa 
ich nesmie dotýkať (mykať, lomcovať 
nimi). 

•  V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, 
brankár musí mať najmenej časť jednej 
nohy na /alebo v línii s bránkovou 
čiarou, nemôže stáť za touto čiarou. 



PRAVIDLO 15 
•  Hráči súperovho družstva musia byť 

najmenej dva (2) metre od miesta na 
postrannej čiare, odkiaľ sa vykonáva 
vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, 
ak je vhadzujúci hráč v momente 
vhodenia lopty vzdialený od 
postrannej čiary (za ňou mimo HP). 



PRAVIDLO 16 
• Pri kope od bránky je lopta v 

hre, keď je do nej kopnuté a 
je jasne v pohybe, nemusí 
opustiť pokutové územie do 
hracej plochy. 



 
ZMENY PRAVIDIEL FUTBALU  

 

TEXT A VYSVETLENIA 



PRAVIDLO 3 - Hráči 
3. Procedúra striedania, zmenený text 
Pri striedaní hráča náhradníkom (str. 22) 
•  (...) 
•  Striedaný hráč dostane od rozhodcu súhlas k 

opusteniu hracej plochy, pokiaľ už v tom čase nie je 
mimo hracej plochy a musí opustiť hraciu plochu v 
mieste (bode), ktoré je najbližšie k čiare, ktorá 
ohraničuje hraciu plochu. Platí to, pokiaľ 
rozhodca nerozhodne, že hráč môže opustiť 
hraciu plochu priamo a ihneď pozdĺž stredovej 
čiary alebo na inom mieste (ak je to tak 
napríklad z dôvodov bezpečnosti a ochrany, 
alebo zranenia hráča a podobne) 



PRAVIDLO 3 - Hráči	
•  „striedaný hráč nemusí opustiť hraciu 

plochu pri stredovej čiare“ – tento text 
sa vypúšťa   

•  striedaný hráč musí ísť ihneď do 
priestoru technickej zóny alebo do 
hráčskej kabíny a ďalej sa stretnutia 
nezúčastňuje, okrem prípadov, keď je 
povolený návrat vystriedaných hráčov 
do hry 

•  Pokiaľ striedaný hráč odmietne opustiť 
hraciu plochu, hra pokračuje. 



Vysvetlenie 
•  Rozhodca má zastaviť hráča, ktorý pri 

striedaní (pri odchode z HP) premárňuje 
hrací čas pomalým odchodom v línii 
stredovej čiary (toto už ale teraz nie je 
podmienkou Pravidiel futbalu). 

•  Hráč musí opustiť HP v najbližšom mieste 
(bode), ako je to pri ošetrovaní zranenia, ak 
rozhodca nerozhodne inak (a to napríklad 
tak, že hráč môže opustiť HP rýchlo líniou 
stredovej čiary, alebo ak je to v záujme 
ochrany a bezpečnosti, prípadne hráč 
opúšťa HP na nosidlách a podobne). 



     Vysvetlenie - pokračovanie 	

•  Hráč musí ihneď smerovať do 
technickej zóny alebo do kabíny pre 
hráčov, aby sa vyhol problémom s 
náhradníkmi, divákmi alebo 
rozhodcami. 

•  Avšak hráč, ktorý porušuje tento pokyn 
a tým „ducha“ Pravidiel futbalu, mal by 
byť potrestaný za nešportové správanie 
(za zmarenie rýchleho znovu 
nadviazania na hru). 



     PRAVIDLO 4 – Výstroj hráčov 

3. Farby, pridaný text (str. 34) 
Spodná bielizeň musí byť 
•  pri jednofarebnom drese rovnakej základnej 

farby, ako je farba krátkeho rukáva 
•  pri viac farebnom alebo vzorkovanom drese takej 

farby, ktorá presne kopíruje farbu krátkeho 
rukáva 

Vysvetlenie       Výrobcovia teraz vyrábajú vzorkované 
spodne oblečenie, ktorého rukávy sú tie isté, ako rukávy na 
základnom drese (košeli). Toto je povolené a táto zmena by 
mala pomôcť rozhodcom urobiť (vykonať) rozhodnutie v 
tejto veci. 



       PRAVIDLO 5 - ROZHODCA 

3. Práva a povinnosti 
Disciplinárne opatrenie , Pridaný text (str. 43, piata odrážka) 
 
•  Rozhodca prijíma opatrenia voči členom realizačného tímu 

družstva, ktorí sa nesprávajú zodpovedajúcim spôsobom a 
verbálne ich napomenie, alebo ich napomenie ŽK, alebo 
vylúči ČK z hracej plochy a ohraničeného priestoru 
ihriska, včítane technickej zóny. Ak vinník nemôže byť 
identifikovaný, hlavný tréner nachádzajúci sa v 
technickej zóne bude takto sankcionovaný. Ak sa lekár 
dopustí priestupku na vylúčenie z technickej zóny, nemusí ju 
opustiť, ak družstvo nemá k dispozícii ďalšieho zodpovedného 
člena zdravotného tímu, ktorý by mohol zasiahnuť v prípade 
potreby lekárskej pomoci hráčovi.	



Vysvetlenie 
Experiment s udeľovaním ŽK a ČK pre členov 
realizačných tímov za nešportové správanie bol 
úspešný a odkryl veľa benefitov na rôznych 
úrovniach, a to najmä v prospech mladých 
rozhodcov pri ich zaobchádzaní s problémovým 
správaním sa predovšetkým trénerov (pri ich 
manažovaní). 
 
Ak vinník nemôže byť identifikovaný, tak senior 
člen tímu (zvyčajne hlavný tréner) nachádzajúci sa 
v technickej zóne obdrží ŽK alebo ČK, ako osoba 
zodpovedná za ostatných členov realizačného tímu v 
príslušnej technickej zóne. 



     PRAVIDLO 7 – Hrací čas 

3. Nadstavenie hracieho času 
Zmenený text (str. 75, piata odrážka) 
 
•  pre prerušenia hry zo zdravotných dôvodov 

schválených Súťažným poriadkom alebo 
Rozpisom súťaží, ako sú napríklad prestávka na 
občerstvenie hráčov nápojmi, ktorej dĺžka by 
nemala presiahnuť jednu minútu alebo prestávka 
na schladenie tela, ktorej doporučená dĺžka by 
mala byť od 90 sekúnd do troch minút. 

	



Vysvetlenie 
Pravidlá danej súťaže môžu v záujme bezpečnosti 
hráčov povoliť, za určitých poveternostných 
podmienok (napríklad pri vysokej vlhkosti a 
teplotách) prestávku na schladenie tela, takzvanú 
„cooling break“ (od 90 sekúnd do 3 minút), aby 
klesla teplota tela a zabránilo sa jeho prehriatiu. 
 
Dĺžka tejto prestávky je rozdielna od dĺžky 
prestávky na občerstvenie sa nápojmi (táto trvá 
maximálne jednu minútu), ktorá slúži na 
odstránenie dehydratácie tela. 



PRAVIDLO 8 – začiatok hry a  
                                                     nadväzovanie na hru	

1.  Výkop 
Procedúra , Zmenený text (str. 80, prvá a druhá odrážka) 
•  družstvo, ktoré vyhralo žreb sa rozhodne, či 

vykoná výkop alebo si zvolí bránku, na ktorú bude 
jeho družstvo útočiť v prvom polčase 

•  v závislosti na to, družstvo súpera vykoná výkop, 
alebo sa rozhodne, na ktorú bránku bude útočiť v 
prvom polčase 

•  Družstvo, ktoré si zvolilo bránku, na ktorú bude 
jeho družstvo útočiť v prvom polčase, vykoná 
výkop na začiatku druhého polčasu 



Vysvetlenie 

•  Súčasné zmeny v Pravidlách futbalu 
umožňujú vykonať výkop 
dynamickejším spôsobom, napríklad 
z výkopu môže byť priamo 
dosiahnutý gól do súperovej bránky.  

•  A tak si kapitán, ktorý vyhrá (získa) 
žreb, často zvolí vykonanie výkopu 
namiesto bránky, na ktorú bude jeho 
družstvo útočiť v prvom polčase. 



2. Rozhodcovská lopta 
Procedúra, Nový text (str. 82, úplne hore) 
•  Rozhodcovská lopta je vhodená v prospech brankára 

brániaceho družstva v jeho pokutovom území, ak bola 
hra prerušená a 

     - lopta sa nachádzala v pokutovom území, alebo 
     - posledný dotyk s loptou bol v pokutovom území 
•  Vo všetkých ostatných prípadoch vhodí rozhodcovskú 

loptu jednému z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa 
dotkol lopty ako posledný v mieste posledného dotyku 
hráča, cudzieho objektu alebo rozhodcu, ako je 
uvedené v Pravidle 9. 



•  Všetci ostatní hráči oboch družstiev musia zostať 
vzdialení od miesta jej vhadzovania najmenej 4 
metre, pokiaľ nie je lopta v hre. 

 
•  Lopta je v hre, keď sa dotkne zeme. 
 
Z textu sa vynecháva veta: „Akýkoľvek počet hráčov 
sa smie zúčastniť rozhodcovskej lopty, včítane 
brankárov. Rozhodca nemôže rozhodnúť, kto sa 
môže alebo nemôže zúčastniť rozhodcovskej lopty“. 



Vysvetlenie 

•  Doterajšia procedúra vhodenia rozhodcovskej lopty často 
viedla k vymýšľaniu (konštruovaniu) znovu nadviazania na 
hru rozhodcom, čo bolo niekedy družstvami zneužívané 
neférovým spôsobom (napríklad kopnutím lopty mimo 
hraciu plochu ďaleko od miesta na polovicu hracej plochy 
súpera alebo k agresívnej konfrontácii hráčov a podobne). 

•  Vrátenie lopty družstvu, ktoré sa jej dotklo (hralo s ňou) 
ako posledné, je vlastne obnovením toho, čo bolo stratené 
pred prerušením hry. Samozrejme okrem pokutového 
územia, kde je jednoduchšie vhodiť loptu brankárovi. 

•  Aby sa vyhlo tomu, že družstvo získa neférovú výhodu, 
všetci hráči oboch družstiev, okrem hráča zúčastňujúceho 
sa vhodenia rozhodcovskej lopty, musia byť najmenej 4 
metre vzdialení od miesta jej vhadzovania, pokiaľ nie je v 
hre. 

 

	



						PRAVIDLO 9	– Lopta v hre a mimo hry 

Lopta mimo hry 
Zmenený text (str. 85, hore) 
Lopta je mimo hry, ak 
•  (...) 
•  sa dotkne rozhodcu a zostáva na hracej ploche a 
    - začína sa rozvíjať sľubná akcia družstva, alebo 
    - lopta smeruje priamo do bránky, alebo 
    - zmení sa družstvo, ktoré drží loptu pod 
       kontrolou 
Vo všetkých týchto prípadoch bude na hru 
nadviazané rozhodcovskou loptou. 



Vysvetlenie 

Bolo by veľmi neférové, ak by 
družstvo získalo výhodu alebo 
dosiahlo gól potom, čo by lopta 
zasiahla rozhodcu, alebo 
niektorého z ostatných 
rozhodcov. 



Lopta je v hre 
Zmenený text (str. 85, hore) 

V každom inom čase je lopta v hre, aj vtedy, 
keď sa jej dotkne rozhodca, alebo keď sa 
odrazí od bránkovej žrde, brvna alebo 
rohovej zástavky a zostáva na hracej ploche. 
 
Vysvetlenie 
Okrem uvedeného v Pravidle 9 je lopta v hre, keď sa 
jej dotkne rozhodca. 



     PRAVIDLO 10 – Určenie výsledku 
                                stretnutia 

1.  Dosiahnutie gólu 
Zmenený text (str. 88, prvý odsek) 
Gól sa dosiahne, ak 
•  lopta (...) 
•  družstvo, ktoré (...) 

Ak brankár rukou vhodí loptu, ktorá je v hre 
priamo do súperovej bránky, rozhodca gól 
neuzná a nadviaže na hru kopom od bránky. 
 
Vysvetlenie 
Zmena je konzistentná s preformulovaním hry rukou v 
Pravidle 12. 



      PRAVIDLO 12 Zakázaná hra a nešportové 
správanie - Hranie lopty rukou 

Priestupok je, ak hráč 
•  sa úmyselne dotkne lopty rukou, včítane 

pohybu ruky k lopte 
•  získa pozíciu/kontrolu nad loptou potom, 
čo sa jej dotkol rukou a následne 

    - dosiahne gól do súperovej bránky 
    - sa rozvinie gólová príležitosť 
•  dosiahne priamo gól do súperovej bránky 

rukou, hoci aj náhodným dotykom 



Hranie lopty rukou	

Jedná sa o priestupok, ak hráč 
•  sa dotkne lopty rukou, keď 
    - ruka robí jeho telo neprirodzene širším 
    - ruka je nad alebo až za úrovňou jeho pleca 
      (aj keď hráč  nemá úmysel hrať s loptou, ktorá  
      sa potom dotkla jeho ruky) 
Vyššie uvedené situácie sa považujú za 
priestupky aj vtedy, ak sa lopta dotkne ruky 
hráča priamo od hlavy alebo tela (včítane 
nohy) iného hráča, ktorý je v blízkosti. 



Hranie lopty rukou	

Okrem vyššie uvedených priestupkov nepôjde o 
priestupok, ak sa lopta dotkne hráčovej ruky 
•  priamo od vlastnej hlavy alebo tela hráča (včítane 

nohy) 
•  priamo od hlavy alebo tela (včítane nohy) iného 

hráča, ktorý je v blízkosti 
•  ak je ruka blízko pri tele a nerobí telo 

neprirodzene širším 
•  ak hráč padá a ruka je medzi telom a zemou na 

podporu tela, ale nepredlžuje telo bočne 
(postranne) alebo vertikálne (kolmo) 



Vysvetlenie 

Pri hre rukou je potrebná väčšia zrozumiteľnosť 
zvlášť v prípadoch, keď je neúmyselné hranie 
(dotyk) lopty rukou považované za priestupok. 
Preformulovanie sa riadi niekoľkými zásadami: 
•  futbal neakceptuje dosiahnutie gólu rukou, aj keď  
    je to neúmyselné 
•  futbal očakáva, že hráč bude potrestaný za hru 

rukou, ak tým získa kontrolu nad loptou a získa 
významnú výhodu, napríklad dosiahne gól alebo 
sa rozvinie gólová príležitosť jeho družstva 

•  pre hráča je prirodzené, že položí jeho ruku medzi 
telo a zem, keď ju používa ako podporu pri páde 



•  Mať ruku nad výškou pleca je „zriedkavo“ 
považované za „prirodzenú“ pozíciu a hráč 
sa preto vystavuje v takomto prípade riziku. 
Mať ruku v takejto pozícii, včítane sklzu 
smerom na loptu vytvára riziko následného 
posúdenia hrania rukou ako priestupku. 

•  Ak lopta prichádza (je odrazená) od tela 
hráča alebo od iného hráča niektorého z 
tímov, ktorý je v jeho blízkosti, spôsobuje 
situáciu, kedy je často nemožné vyhnúť sa 
kontaktu jeho ruky s loptou. 



Hranie lopty rukou	

1.  Priamy voľný kop 
Zmenený text (str. 106, tretí odsek) 
 
Brankár má rovnaké obmedzenia týkajúce sa hrania lopty 
rukou ako ktorýkoľvek iný hráč, ak k nemu dôjde mimo 
jeho vlastného pokutového územia. Ak hrá brankár 
loptu rukou vo vlastnom pokutovom území a 
nemá to dovolené, bude nariadený nepriamy 
voľný kop, ale nebude za to udelená 
akákoľvek (žiadna) disciplinárna sankcia. 
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•  Jedná sa o priestupok. 
•  Ruka smeruje k lopte 
•  Hráč získal kontrolu nad loptou 

potom, čo sa jeho ruka dotkla 
lopty 
•  ŽK sa v tomto prípade neudeľuje. 



C3	



•  Jedná sa o priestupok 
•  Ruka smeruje k lopte 
•  Nejedná sa o krátku vzdialenosť 

alebo neočakávanú loptu 
•  Hráč sa nepokúša vyhnúť kontaktu 

ruky s loptou 
•  V tomto prípade aj ŽK za pokus 

dosiahnuť gól rukou 
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•  Jedná sa o priestupok 
•  Hráč získal kontrolu nad loptou 

potom, čo sa dotkol respektíve 
urobil kontakt ruky s loptou 
•  Bez ŽK 
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•  Nejedná sa o priestupok 
•  Lopta smeruje k ruke 
•  Jedná sa o pomerne krátku 

vzdialenosť respektíve neočakávanú 
loptu 

•  Prirodzená poloha ruky brániaceho 
hráča 

•  Neschopnosť vyhnúť sa kontaktu 
ruky s loptou 
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•  Nejedná sa o priestupok 
•  Lopta smeruje k ruke 
•  Jedná sa o pomerne krátku 

vzdialenosť respektíve neočakávanú 
loptu 

•  Prirodzená poloha ruky brániaceho 
hráča 

•  Neschopnosť vyhnúť sa kontaktu 
ruky s loptou 
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•  Jedná sa o priestupok 
• Ruka je v neprirodzenej 

polohe 
• Brániaci hráč rozšíril svoje 

telo 
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•  Jedná sa o priestupok 
• Ruka je v neprirodzenej 

polohe 
• Brániaci hráč rozšíril svoje 

telo 
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•  Jedná sa o priestupok 
•  Ruka je v neprirodzenej polohe 
•  Brániaci hráč rozšíril svoje telo 
•  ŽK za zmarenie sľubne sa 

rozvíjajúcej útočnej akcie 
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•  Jedná sa o priestupok 
•  Ruka je v neprirodzenej polohe 
•  Brániaci hráč rozšíril svoje telo 
•  ŽK za zmarenie sľubne sa 

rozvíjajúcej útočnej akcie 
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•  Jedná sa o priestupok 
•  Ruka je v neprirodzenej polohe 
•  Hráč rozšíril svoje telo 
•  Bez ŽK 
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•  Jedná sa o priestupok 
•  Ruka brániaceho hráča je v 

neprirodzenej polohe 
•  Obranca rozšíril svoje telo 
•  Bez ŽK 



Nepriamy voľný kop 

2. Nepriamy voľný kop 
Zmenený text (str. 106, posledný odsek) 
Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak sa brankár vo vlastnom 
pokutovom území dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich 
priestupkov 
 
•  kontroluje loptu rukou viac ako šesť 

sekúnd predtým, ako sa jej zbaví 
•  dotkne sa lopty rukou potom, ako sa jej 

zbavil, ale predtým, ako sa jej dotkol iný 
hráč 

 



Nepriamy voľný kop	

•  dotkne sa lopty rukou, okrem prípadu, keď 
brankár jasne kopol loptu alebo sa ju pokúsil 
kopnúť do hry potom, čo 

-  bola úmyselne kopnutá brankárovi jeho spoluhráčom 
-  získal loptu priamo z vhadzovania lopty spoza 

postrannej čiary, ktoré vykonal jeho spoluhráč 

Vysvetlenie 
•  Keď brankár jasne kopne alebo sa pokúša kopnúť 

loptu do hry, toto svedčí o tom, že nemá úmysel 
hrať loptu rukou. Preto, ak sa jedná o neúspešný 
pokus „odohrania“ lopty do hry, brankár môže 
hrať loptu rukou bez toho, aby to bolo 
považované za priestupok. 
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Brankár môže hrať s loptou rukou po 
úmyselnej, spätnej prihrávke od 
spoluhráča, ak kopol alebo sa pokúsil 
kopnúť loptu pri jej uvedení do hry. 
 
V tomto prípade rozhodca správne 
neprerušil hru a nechal v nej 
pokračovať. 



Disciplinárne opatrenie 

3. Disciplinárne opatrenie 
Zmenený text (str. 108, prvé tri odseky budú mať 
nasledujúce znenie, ostatný text sa vypúšťa) 

Ak pred vstupom na hraciu plochu pred začiatkom 
stretnutia sa hráč alebo člen realizačného tímu 
dopustí priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry, 
rozhodca je oprávnený nepripustiť hráča alebo 
člena realizačného tímu k stretnutiu (viď 
Pravidlo 3). Rozhodca podá správu o akomkoľvek 
priestupku riadiacemu orgánu. 



Disciplinárne opatrenie	

Ak sa hráč alebo člen realizačného tímu dopustí 
priestupku, za ktorý sa napomína alebo vylučuje z hry, 
na hracej ploche alebo mimo nej, bude potrestaný 
podľa povahy priestupku, ktorého sa dopustil. 
Červená alebo žltá karta smie byť udelená iba hráčovi, 
náhradníkovi, vystriedanému hráčovi alebo 
členovi realizačného tímu. 
 
Vysvetlenie 
Červené a žlté karty smú byť odteraz udelené aj 
členom realizačného tímu (viď Pravidlo 5). 



Disciplinárne opatrenie	

3. Disciplinárne opatrenie 
Oslava dosiahnutia gólu 
Pridaný text (str. 110) 

Hráč musí byť napomenutý, aj keď gól nie je 
uznaný, z dôvodov 
•  (...) 

Vysvetlenie 
Napomenutie za nadmernú (neprimeranú) oslavu 
dosiahnutia gólu, aj keď nebol uznaný, má rovnaký vplyv 
(účinok) na bezpečnosť, imidž hry a podobne. 



Disciplinárne opatrenie	

3. Disciplinárne opatrenie 
Členovia realizačného tímu 
Zmenený text (str. 111, dolu) 

Ak sa člen realizačného tímu dopustí 
nešportového správania, bude 
napomenutý ŽK alebo vylúčený z hry ČK. 
Ak vinník nemôže byť identifikovaný, tak 
tréner senior (hlavný tréner), ktorý je v 
technickej zóne v tom čase, obdrží túto 
disciplinárnu sankciu. 



Disciplinárne opatrenie	

Varovanie (upozornenie) 
 
Nasledujúce priestupky (nižšie uvedené) by mali vyústiť 
do verbálneho varovania (upozornenia). Avšak 
opakované alebo zjavné (očividné) priestupky by mali 
vyústiť do napomenutia alebo vylúčenia 
•  vstup na hraciu plochu nie konfrontačným spôsobom 
•  zlyhanie spolupráce s rozhodcami, ako napríklad 

ignorovanie inštrukcie, požiadavky zo strany AR alebo 
NR 

•  menej dôležitý (na nízkej úrovni prejavený) nesúhlas 
slovom alebo akciou s rozhodnutím rozhodcov 

•  príležitostné (občasné) opustenie hranice technickej 
zóny bez dopustenia sa iného priestupku 



Disciplinárne opatrenie	

Napomenutie (ŽK) 
 
Priestupky na napomenutie (ale nie sú obmedzené iba na 
tieto): 
•  jasné alebo neustále nerešpektovanie hranice tech. zóny 
•  zmarenie nadviazania na hru ich tímom 
•  úmyselné vstúpenie do tech. zóny súpera (nekonfrontačne) 
•  nesúhlas vyjadrený slovom alebo akciou (činom) včítane 
    - vhodenia respektíve kopnutia fľaše na občerstvenie alebo 
      iných predmetov (objektov), nie na HP 
    - gest, ktorými preukazuje jasný nedostatok rešpektu  
      voči rozhodcovi (ostatným rozhodcom) ako napríklad  
      škodoradostným (sarkastickým) tlieskaním 



Disciplinárne opatrenie	

•  vstup do priestoru v blízkosti HP 
vyhradenom pre rozhodcu na vzhliadnutie 
záznamu (pri aplikácii VAR systému) 

•  nadmerné respektíve neustále 
gestikulovanie  s požiadavkou na udelenie 
ŽK alebo ČK súperovi 

•  nadmerné ukazovanie TV signálu pre 
vzhliadnutie záznamu (pri aplikácii VAR 
systému) 

•  gestikulácia alebo konanie provokatívnym, 
poburujúcim spôsobom 



Disciplinárne opatrenie	

•  sústavné, neakceptovateľné správanie 
včítane sa opakujúcich priestupkov na 
varovanie (upozornenie) 

•  preukázanie nedostatku rešpektu voči hre 

Vylúčenie (ČK) 
 
Priestupky na vylúčenie (ale nie sú obmedzené iba na tieto): 
•  zdržiavanie nadviazania na hru súperovým tímom 

napríklad držaním, odkopnutím lopty, prekážaním 
hráčovi v pohybe a podobne. 

  



Disciplinárne opatrenie	

•  úmyselné opustenie technickej zóny a 
    - preukázanie protestu alebo námietky voči  
      rozhodcovi alebo jeho rozhodnutiu 
    - vykonanie aktu (činu) provokatívnym alebo 
      poburujúcim spôsobom 
•  vstúpenie do technickej zóny súpera agresívnym alebo 

konfrontačným spôsobom 
•  úmyselné hodenie alebo kopnutie predmetu (objektu) 

na hraciu plochu 
•  vstúpenie na HP bez súhlasu rozhodcu  
    -  pre konfrontáciou s rozhodcom (včítane toho, ak   
        k tomu dôjde po skončení I. alebo II. polčasu) 
    -  s ovplyvnením hry, hráča súpera alebo rozhodcu 



Disciplinárne opatrenie	

•  vstúpenie do operačnej video miestnosti  
•  fyzické alebo agresívne správanie včítane opľutia 

alebo uhryznutia voči súperovmu hráčovi, 
náhradníkovi, členovi realizačného tímu, rozhodcovi, 
divákovi alebo ktorejkoľvek inej osobe (napríklad 
podávačovi alebo podávačke lôpt, bezpečnostnej 
službe, organizátorovi stretnutia a podobne) 

•  obdržanie druhej ŽK v tom istom stretnutí 
•  použitie pohoršujúceho, urážlivého alebo vulgárneho 

jazyka alebo gesta (gest) 
•  používanie neautorizovaných elektronických alebo 

komunikačných zariadení alebo správanie sa 
neprimeraným spôsobom ako následok ich používania 

•  hrubé nešportové správanie 



				PRAVIDLO 13 – VOĽNÉ KOPY 

2. Procedúra vykonania voľných kopov 
Pridaný text (str. 132, druhý odsek zhora) 
Dovtedy, kým lopta nie je v hre, všetci hráči súpera musia 
zostať 
•  najmenej 9,15 m od lopty, okrem (...) 
•  mimo pokutového územia v prípade, ak voľný kop 

zahráva brániace družstvo z vlastného pokutového 
územia 

Ak tvoria obranný múr traja alebo viacerí hráči, 
všetci hráči útočiaceho družstva musia zostať 
vzdialení najmenej jeden meter od múra, pokiaľ 
lopta nie je v hre. 



Vysvetlenie 

•  Útočníci stojaci pri vykonávaní voľných 
kopov veľmi blízko k obrannému múru 
alebo priamo v ňom spôsobujú problémy 
pri ich manažovaní a premárňuje sa tým 
hrací čas.  

•  Neexistuje legitímne zdôvodnenie ich 
prítomnosti v obrannom múre brániaceho 
sa družstva. 

•  Toto je proti „duchu“ hry a často to 
poškodzuje imidž hry samotnej. 



3. Priestupky a sankcie 
Pridaný text (str. 132, do odseku 1) 
(...) pre zmarenie nadviazania na hru 
Ak počas vykonávania voľného kopu je hráč 
útočiaceho družstva menej ako jeden meter od 
obranného múra, ktorý tvoria traja alebo 
viacero brániacich hráčov, rozhodca nariadi 
nepriamy voľný kop v prospech brániaceho 
družstva. 
Vysvetlenie 
Potvrdenie spôsobu nadviazania na hru, ak útočiaci hráč vkročí 
do obranného múra alebo do vzdialenosti menej ako jeden meter 
od neho, počas vykonávania voľného kopu. 
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       PRAVIDLO 14 – Pokutový kop	

(...) 
Hráč vykonávajúci pokutový kop musí zahrať loptu 
dopredu. Zahrať loptu takzvanou „pätičkou“ je povolené, ak 
je lopta zahraná dopredu. 
 

Pokiaľ lopta nie je kopnutá, brankár 
brániaceho družstva sa musí 
minimálne časťou jednej nohy dotýkať 
bránkovej čiary alebo byť jednou 
nohou v línii s ňou. 



Vysvetlenie 

•  Brankárom nie je dovolené stáť pred alebo za 
bránkovou čiarou. Musí sa dotýkať bránkovej 
čiary najmenej časťou jednej nohy (alebo ak 
poskakuje, mal by mať túto nohu v línii s 
bránkovou čiarou) v čase, keď sa pokutový kop 
vykonáva. 

•  Toto je praktickejší prístup, pričom je to tiež 
ľahšie identifikovateľné ako to, či sú obe nohy 
brankára na bránkovej čiare, keďže brankár sa 
môže pohybovať prerušovane (trhane) a je 
pochopiteľné, že môže urobiť jeden krok pri 
očakávaní kopu. 



       PRAVIDLO 15 – Vhadzovanie lopty 

1.  Procedúra 
Zmenený text (str. 145, druhý odsek) 

Všetci hráči súpera musia byť v momente 
vhadzovania lopty najmenej dva metre od 
miesta na postrannej čiare, odkiaľ sa 
vhadzovanie lopty vykonáva. 
 
Vysvetlenie 
Toto zahŕňa situácie, ak hráč vykonáva vhadzovanie lopty z 
určitej vzdialenosti za postrannou čiarou. 



      PRAVIDLO 16 – Kop od bránky 

1.  Procedúra 
Zmenený text (str. 149, druhá odrážka) 

•  Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je 
jasne v pohybe 

 
Vysvetlenie 
Experiment týkajúci sa vykonávania kopu od bránky s tým, že lopta je v 
hre, keď je do nej kopnuté a pritom nemusí opustiť pokutové územie, 
umožní rýchlejšie a viac dynamické, konštruktívne znovu nadviazanie 
na hru. Zmena redukuje stratu času, jeho premárňovanie, včítane 
taktiky premárňovania hracieho času tým, že brániaci hráč úmyselne 
zahral loptou skôr, ako opustila pokutové územie vediac, že to bude 
viesť k opakovaniu kopu od bránky. Hráči súperovho družstva musia 
zostať mimo pokutového územia, pokiaľ lopta nie je v hre. 
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•  Pri kope od bránky je lopta v hre,  
keď je do nej kopnuté a je jasne v 
pohybe. Nevyžaduje sa, aby opustila 
pokutové územie do hracej plochy. 

•  Hráči súperovho družstva musia 
zostať mimo pokutového územia, 
pokiaľ lopta nie je v hre a nie pokiaľ 
neopustí pokutové územie do hracej 
plochy. 



ĎAKUJEM  
ZA 

POZORNOSŤ 


