
Odporúčania pri vypĺňaní správy PR 

 

 Správa PR je doklad slúžiaci: KR, rozhodcom 

a na vyžiadanie aj ostatným odborným 

komisiám resp. zväzovým funkcionárom 

 

 Odbornosť písomného prejavu (ako a v akom 

duchu potom prebieha verbálne vyhodnotenie 

po stretnutí v kabíne rozhodcov ? 

 

 Po jej vyplnení (pred samotným uzatvorením 

v systéme a následným odoslaním) ešte raz 

prečítať, skontrolovať (vecne aj obsahovo) 

 

 Gramatika, interpunkcia, znamienka, medzery 

pred/po  bodkách, čiarkach, mäkčene 

 

 Logika, význam (usporiadanie myšlienok) 

a úplnosť vety 

 

  

 

 

 



1. ZNÁMKY (kedy uvádzať druhú známku, ....) 

 

2.  OBTIAŽNOSŤ (len číselné vyjadrenie, nie     

popis – napríklad:  1 – normálne stretnutie) 

Uviesť len: 1 alebo 2 alebo 3 (v zmysle pokynov) 

 

3.  VZHLIADNUTIE DVD (videa) 

 

- Ak dáte NIE, tak netreba popisovať prečo nie 

- Ak dáte ÁNO, tak uviesť len minútu a odkaz 

na text správy, kde to rozoberáte/ danú 

situáciu analyzujete zrozumiteľne, výstižne 

v zmysle PF  

 

4.  INTERVENCIA 

 
 Zásadne pri vypisovaní správy uveďte - kliknite 

NIE. Neuvádzať žiaden text (napr.: ja som 

neintervenoval, nemám žiadnu intervenciu pre 

KR, nemám, a podobne .... 

 Ak Vám KR ZsFZ po svojom zasadnutí zašle po 

vyhodnotení stretnutí daného kola KR podá 

(emailom) informáciu, že nesúhlasí s určitým 

vyhodnotením situácie a treba známku opraviť, 

tak v opätovne otvorenej správe kliknete na 

ÁNO a popíšte tam vašu reakciu v zmysle 

Pokynov KR.  

 



 

5. APLIKÁCIA A INTERPRETÁCIA PF 

 
 Pre minutáž vybrať najdôležitejšie, ktoré sú 

charakteristické pre túto oblasť (3 – 4) 

 Odborný popis v zmysle PF 

 Porušenie PF / priestupok voči PF (zmena 

v poslednom vydaní PF po ich Revízii) 

 Držanie súpera v sľubnej / jasnej gólovej 

príležitosti – POUŽÍVAŤ: držanie, čím bola 

zmarená sľubná akcia, jasná gólová 

príležitosť 

 Nepoužívať všeobecné výrazy: „správne 

signalizoval priestupok, ktorý R nemohol 

vidieť“ – popísať druh priestupku, 

miesto, čas ?! 

 Podrazenie súpera v súboji o loptu z boku 

/ spredu /zozadu riskantným spôsobom 

 Zakázané vrazenie do súpera rukami 

v súboji o loptu neopatrným / riskantným 

spôsobom 

 Používať len bežne používané 

(zaužívané) odborné skratky: PVK, NVK, 

PK, RL ... respektíve AR1, AR2 (čo sú 

autorizované a bežne používané odborné 

skratky). 

 

     



6. DISCIPLINÁRNA KONTROLA 

 
 

 Pre minutáž vybrať najdôležitejšie, 

ktoré sú charakteristické pre túto 

oblasť (3 – 4), či už po pozitívnej 

alebo negatívnej stránke (+ / -) 

 

 

 

 V minutáži musia byť uvedené ŽK 

vedúce k udeleniu druhej ŽK / ČK 

(prvá ŽK aj druhá ŽK) 

 

 V minutáži musia byť uvedené 

priamo udelené ČK 

 

 Ostatné uviesť v komentári tohto 

bodu 

 

 

 

 

 

 



7 FYZICKÁ KONDÍCIA 

 

 Ak výborná, veľmi dobrá alebo dobrá, 

netreba to zvlášť zdôvodňovať (ak áno 

uviesť pozitívny príklad v minutáži) 

 

 Ak uvediem všetky parametre 

v tabuľke ako očakávané, nie je 

potrebný ďalší text v minutáži 

 

 Nižšie stupne fyzickej kondície treba 

jasne zdôvodniť (buď príkladmi 

v minutáži, alebo v minutáži popísať 

všeobecne, čo viedlo k slabej, 

nedostatočnej kondícii a aké to malo 

konzekvencie). 

 

 Ak v tejto tabuľke uvediem iné ako 

očakávané (teda + alebo -), tak musí 

byť minutáž, pričom treba zvážiť 

jednotlivé body tabuľky, aby to sedelo 

významom (označením) s popisom 
 

 

  

 



8 SPOLUPRÁCA 

 

Rozhodcovia (R/AR/) majú byť tím 

a preto v tomto bode analyzovať podiel 

zodpovednosti pri pozitívnych / 

negatívnych rozhodnutiach, 

predovšetkým významných, dôležitých 

pre toto stretnutie (OT, PK, HMH ...) 

 

Rozoznávanie signálov, technika 

zrakového kontaktu, rozdelenie 

kompetencií, rozdielne rozhodnutia, 

diskrétne signály, komunikácia pri 

priestupkoch, komunikácia pri 

chybných rozhodnutiach R, ochrana 

kolegov, funkčnosť a využívanie 

dohovorených signálov, reakcie R na 

signalizáciu, schopnosť a odvaha 

rozhodnúť sám, charakterizovať 

konkrétny podiel spoluzodpovednosti R 

alebo AR, verejná podpora partnerov, 

riešenie kritických situácií, ... 
 

 

 

 



9 OSOBNOSŤ 

 

 Príklady : objektivita, sústredenosť na 

hru, pozornosť, dôslednosť, 

nenápadnosť, istota, odvaha, nie 

ovplyvniteľný, správne rozhodnutia 

vykonané správnym spôsobom, úroveň 

vystupovania, prehľad a rozvaha pri 

zasahovaní do hry, cit pre plynulosť, 

schopnosť získať a udržať si autoritu, 

schopnosť získať optimálne informácie 

a ich využitie pre správne riadenie hry, 

byť v správnom čase na správnom 

mieste, vedieť čítať hru, vzhľad – 

oblečenie – vyjadrovanie, mimika tváre, 

reč tela, psychická odolnosť / 

spôsobilosť, autorita prirodzená / 

vynútená ... 
  

 

 

 

 

 

 

 



10 TÉMY PREDISKUTOVANÉ (po stretnutí 

pri vyhodnotení v kabíne rozhodcov) 

 

 Pozitíva aj negatíva číslovať, 

pridávať, nie uvádzať v jednom bode 

– 1, 2, 3, .... 

 

 Každé pozitívum / negatívum sa musí 

už predtým objaviť v texte správy – 

nemôže sa v tomto bode objaviť po 

prvýkrát 

 

 Nespomínať tu konkrétne minúty 

a tým opakovať analýzu aplikácie PF 

alebo disciplinárnu kontrolu 

(napríklad: v 26´ nariadil PK, 15´- 

nemal dobré pozičné postavenie, 70´- 

oneskorene reagoval na signál AR, 

20´- AR mal ponúknuť informáciu 

o PVK alebo OT, ...) 
 

  

 

 

 



 

12  ASISTENT ROZHODCU 1, 2 

 

 Byť dôsledný pri rozoznávaní vecných 

dôvodov kladov a záporov do tabuľky + 

/ - 

 

 Ak sa vyskytne + alebo -, musí 

nasledovať minutáž konkrétnej 

situácie ak výkon v oblastiach napr: 

 

 Pohyb, pozičné postavenia 

 

 Spolupráca s R, rozdelenie 

kompetencií, správne využívanie týchto 

kompetencií 

 

 Podiel na kritických rozhodnutiach, 

správnych / nesprávnych 

rozhodnutiach 

 

 Zahrávanie PVK, NVK v jeho poli 

pôsobnosti, kopy z rohu 

 
 Ak je zmarená jasná / očividná gólová 

príležitosť = známka musí byť 7.9 alebo 7.8 



 

 Ak AR nesignalizoval HMH v jasnej gólovej 

príležitosti a bol dosiahnutý gól – známka 

musí byť 7.9 alebo 7.8 

 

 Ak v tejto istej situácii nebol dosiahnutý gól 

– známka musí byť minimálne -0.2 

 

 Ak signalizáciou zmaril sľubne sa 

rozvíjajúcu akciu (nebol priestupok voči 

P11) – tak známka musí byť -0.2 

 

 Ak nesignalizoval HMH v sľubnej akcii, tak 

podľa následných konzekvencií musí byť 

známka -0.1 alebo 0.2 

 

 Kalkulácia známky u AR: pre 8.4 musí PR 

nájsť pozitívum. Ak dám negatívum do 

minutáže – mal signalizovať HMH v 48´v 

sľubnej ... – a dám známku 8.2, – 
 

 Ak je v tabuľke všetko „OČAKÁVANÉ“ (bez 

plusov a mínusov), tak text komentára môže 

byť stručný a výstižný (v niektorých prípadoch 

bez textu  - ALE NIE VO VŠETKÝCH SPRÁVACH 

PR POČAS SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA !!! ) 

 

 

 



 

13 KONTROLNÉ ČINNOSTI 

 

 Ak je všetko v tabuľke ÁNO, tak 

v komentári neuvádzam nič (miesto 

ostane prázdne), netreba vypisovať 

napríklad: bez pripomienok, nemám 

nič, alebo iné rozvinuté vety na 

zdôvodnenie toho, že všetko bolo 

v poriadku) 

 

 Ak dám niečo v tabuľke NIE, 

v komentári by malo nasledovať 

stručné zdôvodnenie 

 

 

 

Spracoval: Fašung, Jančovič      Radava 20.7.2019          


