
 

SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
 

10/2009 
 

O SLOVENSKÝCH REKORDOCH A NAJLEPŠÍCH 
SLOVENSKÝCH VÝKONOCH 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Táto smernica je záväzným predpisom pre schvaľovanie a evidenciu rekordných výkonov, 

ktorými sú slovenské rekordy a najlepšie slovenské výkony. 
 
2. Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (ďalej len "SAZ") je oprávnený schváliť 

vykonávací predpis, ktorým sa bližšie ustanovia podmienky realizácie tejto smernice. 
Vykonávací predpis je prílohou tejto smernice. 

 
Článok 2 

Vymedzenie rekordných výkonov 
 
1. Najlepšie atletické výkony dosiahnuté občanom Slovenskej republiky, ktorý je členom 

subjektu (atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu) registrovaného v 
SAZ sa po preskúmaní ich regulárnosti vedú ako slovenské rekordy a najlepšie slovenské 
výkony. 

 
2. Slovenské rekordy a najlepšie slovenské výkony sa vedú absolútne (dosiahnuté na 

otvorenej ploche alebo v hale) a halové. 
 
3. Slovenské rekordy sa schvaľujú vo vekových kategóriách: 

• dospelých (absolútne rekordy bez rozdielu veku), 
• dospelých do 23 rokov (20-22-roční), 
• juniorských (18-19-roční), 
• dorastu (16-17 roční), 
• žiactva (14-15 roční). 



 
4. Rozsah disciplín, v ktorých sa schvaľujú slovenské rekordy, je v príslušných vekových 

kategóriách daný rozsahom disciplín, v ktorých IAAF uznáva svetové rekordy (absolútne 
rekordy v kategóriách dospelých, juniorských a dorastu, halové rekordy iba v kategórii 
dospelých). Ďalej je daný rozsahom majstrovských disciplín, platných v Slovenskej 
republike. Kategória do 23 rokov má rozsah totožný s kategóriou dospelých. 

 
5. Najlepšie slovenské výkony sa evidujú v kategóriách mladšieho žiactva (12-13-roční) 

a najmladšieho žiactva (11-roční a mladší). Vo vekových kategóriách uvedených v odseku 
3 tohto článku sa najlepšie výkony evidujú v tých disciplínách, v ktorých sa nevedú 
slovenské rekordy a v ktorých súťažilo minimálne desať atlétov príslušnej vekovej 
kategórie najmenej z piatich oddielov (klubov) počas aspoň piatich rokov. 

 
6. V štafetových behoch sa vedú rekordné výkony dosiahnuté členmi registrovanými 

v rovnakom subjekte (tzv. oddielové štafety). Rekordný výkon štafety zloženej z členov 
registrovaných v rôznych subjektoch (tzv. kombinované štafety) sa vedie, pokiaľ je lepší 
ako rekordný výkon oddielovej štafety. Každý člen štafety musí spĺňať podmienky odseku 
1 tohto článku. 

 
7. Pre zaradenie do príslušnej vekovej kategórie sa vek určí ako rozdiel medzi rokom 

dosiahnutia výkonu a rokom narodenia. 
 

Článok 3 
Schvaľovanie, evidencia a zverejňovanie rekordných výkonov 

 
1. Slovenské rekordy schvaľuje generálny sekretár SAZ na návrh povereného štatistika (v 

súčasnosti Marián Kalabus, Dolný Kalník 28, 038 02 Dražkovce, e-mail 
martin@geodezia.sk). Najlepšie slovenské výkony sa neschvaľujú, iba štatisticky evidujú. 
Pre zaevidovanie najlepšieho slovenského výkonu postačuje výsledková listina, z ktorej 
vyplýva, že výkon bol dosiahnutý za regulárnych podmienok. 

 
2. Pokiaľ pri dosiahnutí rekordu dôjde k pochybnostiam, či boli dodržané všetky pravidlá 

atletiky, pred schválením rekordu si generálny sekretár SAZ môže vyžiadať stanovisko 
Komisie rozhodcov SAZ, prípadne Športovo-technickej komisie SAZ. 

 
3. Ak pre neúplnosť podkladov zo zahraničných pretekov nebol rekordný výkon schválený, 

možno ho po uplynutí jedného roka dodatočne schváliť, pokiaľ z oficiálnych podkladov 
IAAF (napríklad štatistický Athletic Annual alebo svetové tabuľky zverejnené na 
internetovej stránke IAAF) alebo výsledkov je zrejmé, že boli dodržané všetky 
ustanovenia pravidiel atletiky. 

 
4. Proti schváleniu alebo neschváleniu rekordného výkonu možno podať námietky na 

Výkonný výbor SAZ do 3 mesiacov od jeho zverejnenia, ktorý o nich rozhodne do 3 
mesiacov od ich doručenia. 
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5. Evidenciu slovenských rekordov a najlepších slovenských výkonov a dokumentáciu 
predložených podkladov vedie štatistik (v súčasnosti Marián Kalabus, Dolný Kalník 28, 038 
02 Dražkovce, e-mail martin@geodezia.sk), ktorý archivuje všetky zaslané podklady po 
dobu 10 rokov. 

 
6. Oficiálna listina slovenských rekordov sa zverejňuje v ročenke SAZ, v brožúre Atletické 

súťaže a na internetovej stránke SAZ. Najlepšie slovenské výkony sa zverejňujú na 
internetovej stránke SAZ. 

 
Článok 4 

Podmienky schvaľovania rekordov 
 
1. Všetky výkony, ktoré sú lepšie alebo rovnaké ako rekordy uverejnené v brožúre Atletické 

súťaže, je potrebné predložiť na schválenie. Ak pri dosiahnutí rekordu nastala skutočnosť 
brániaca jeho schváleniu, vedúci rozhodca pretekov písomne oznámi štatistikovi (v 
súčasnosti Marián Kalabus, Dolný Kalník 28, 038 02 Dražkovce, e-mail 
martin@geodezia.sk), z akých dôvodov nemožno výkon schváliť. 

 
2. Pre schvaľovanie slovenských rekordov platí pravidlo 260, ods. 6, 8, 10 a 11 Pravidiel 

atletických súťaží IAAF. 
 
3. Pokiaľ bol rekord dosiahnutý na pretekoch podľa pravidla 1, odsek 1, písmeno a/ až j/ 

Pravidiel atletických súťaží IAAF, pre schválenie postačuje výsledková listina, z ktorej 
jasne vyplýva, že pri dosiahnutí rekordu boli dodržané všetky ustanovenia pravidiel 
atletiky. 

 
4. Pokiaľ bol rekord dosiahnutý na iných pretekoch, je potrebné doložiť 

a) pri slovenskom rekorde, v ktorom IAAF vedie svetové rekordy (absolútne rekordy v 
kategóriách dospelých, juniorských a dorastu, halové rekordy iba v kategórii 
dospelých) a pri kategórii do 23 rokov 
Ø negatívny výsledok dopingovej kontroly atléta, 
Ø úplné výsledky danej disciplíny, 
Ø protokol o dosiahnutí slovenského rekordu (príloha č.2) podpísaný dotknutými 

rozhodcami, pričom vedúci rozhodca a príslušný vrchník disciplíny, musia mať 
kvalifikáciu rozhodcu na národnej úrovni (rozhodca III. kvalifikačného stupňa), 

Ø pri pretekoch mimo dráhy (cestný beh a chôdza) oficiálny údaj o certifikáte o 
premeraní dĺžky trate úradným meračom a údaj o prevýšení štartu a cieľa, 

Ø pri pretekoch na území SR program (propozície) pretekov, ak nejde o 
majstrovskú súťaž SAZ, oblastného atletického zväzu alebo míting Grand Prix 
Slovenska, 

Ø pri pretekoch mimo dráhy (cestný beh a chôdza) na území SR potvrdenie 
vedúceho rozhodcu, že sa pretekalo presne na trati, na ktorú je vystavený 
certifikát úradného merača trate, 

Ø pri pretekoch v chôdzi na území SR potvrdenie vedúceho rozhodcu o počte 
a kvalifikácii rozhodcov chôdze (všetci musia mať kvalifikáciu, z nich aspoň 
dvaja musia byť v zozname na paneli A), 
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b) pri ostatných slovenských rekordoch 

Ø výsledkovú listinu, z ktorej je zrejmé, že boli dodržané všetky ustanovenia 
pravidiel atletiky, 

Ø ak nejde o majstrovskú súťaž SAZ, oblastného atletického zväzu, míting Grand 
Prix Slovenska alebo preteky v zahraničí, propozície pretekov a originál zápisu, 
podpísaný minimálne vedúcim rozhodcom a vrchníkom disciplíny, pričom obaja 
musia mať kvalifikáciu rozhodcu na národnej úrovni (rozhodca III. 
kvalifikačného stupňa), 

Ø pri chodeckých pretekoch na území SR potvrdenie vedúceho rozhodcu o počte 
a kvalifikácii rozhodcov chôdze, pričom všetci musia mať kvalifikáciu (musia byť 
v zozname na paneli A alebo B), 

 
5. Skompletizovanie podkladov podľa bodu 3 a 4 zabezpečí a za zaslanie všetkých podkladov 

štatistikovi (v súčasnosti Marián Kalabus, Dolný Kalník 28, 038 02 Dražkovce, e-mail 
martin@geodezia.sk) zodpovedá pri pretekoch: 
a) na území SR riaditeľ pretekov do 7 dní od konania pretekov, 
b) v zahraničí vedúci výpravy, prípadne sám atlét, ak vedúci výpravy nebol ustanovený, 

do 7 dní od návratu z pretekov. 
 
 
6. Pri dosiahnutí rekordného výkonu podľa odseku 4 písmeno a) navyše zabezpečia v 

rovnakej lehote zaslanie kópie protokolu o dosiahnutí rekordu generálnemu sekretárovi 
SAZ. Nesplnenie povinností uvedených v tomto bode môže mať za následok disciplinárne 
konanie a krátenie prípadných dotácií poskytnutých SAZ. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 21.01.2009, účinnosť 
nadobúda dňa 21.01.2009. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.12/2000, vrátane jej zmien 
a doplnkov. 
 

Prílohy: 
1. Vykonávací predpis 
2. Protokol o dosiahnutí slovenského rekordu (zverejnený na webovej stránke SAZ) 
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Príloha č.1: 
Vykonávací predpis 
 

V y k o n á v a c í   p r e d p i s 
na realizáciu smernice SAZ č.11/2009 o slovenských 

rekordoch a najlepších slovenských výkonoch 
 
1. V zmysle článku 1 odsek 2 smernice SAZ č.11/2009 o slovenských rekordoch a najlepších 

slovenských výkonoch Výkonný výbor SAZ schvaľuje vykonávací predpis na realizáciu 
citovanej smernice. 

 
2. Rekordným výkonom je výkon, ktorý je lepší alebo rovnaký ako aktuálne platný slovenský 

rekord alebo najlepší slovenský výkon. 
 
3. Návrh na schválenie slovenských rekordov za príslušný rok a ich doplnkov 

za predchádzajúce roky zasiela poverený štatistik najneskôr v novembri generálnemu 
sekretárovi SAZ. Spolu s návrhom zasiela aj originály protokolov o dosiahnutí rekordu. 

 
4. Generálny sekretár SAZ do 30 dní od doručenia návrhu na schválenie buď rozhodne 

o schválení alebo neschválení rekordu, alebo v tejto lehote predloží návrh na posúdenie 
Komisii rozhodcov SAZ, prípadne Športovo-technickej komisii SAZ. Komisia preskúma 
všetky okolnosti, ktoré považuje za nevyhnutné a do 60 dní podá generálnemu 
sekretárovi SAZ písomné stanovisko, či odporúča rekord schváliť. Generálny sekretár SAZ 
potom rozhodne o rekorde do 30 dní od doručenia stanoviska komisie. 

 
5. O svojom rozhodnutí podľa odseku 4 generálny sekretár SAZ informuje výkonný výbor 

SAZ na jeho najbližšom zasadnutí a povereného štatistika do 30 dní po svojom 
rozhodnutí. Výkonný výbor má právo zmeniť rozhodnutie generálneho sekretára SAZ iba 
v prípade podania námietok subjektu (oddielu, klubu) registrovaného v SAZ, alebo člena 
takéhoto subjektu. Rozhodnutie výkonného výboru je konečné. 

 
6. Za rekord možno schváliť aj výkon, ktorý bol dosiahnutý za ťažších podmienok (napr. 

vyššie prekážky), ak inak spĺňa všetky podmienky na schválenie rekordu (vrátane polohy 
prekážok). 

 
7. Rekordný výkon dosiahnutý pretekárom nižšej vekovej kategórie možno schváliť za 

rekord aj vo vyššej vekovej kategórii, ak sú splnené ostatné podmienky schválenia 
rekordného výkonu, okrem kategórie dospelých do 23 rokov (20 – 22 ročných). 

 
8. Generálny sekretár SAZ schváli rekord podmienečne, ak dosiaľ nebol z administratívnych 

dôvodov (nie pre neregulárnosť) schválený iný rekord, ktorý bol dosiahnutý skôr a je lepší 
ako podmienečný rekord. V prípade schválenia skoršieho rekordu do konca bežného 
kalendárneho roka sa podmienečne schválený rekord anuluje. Pokiaľ k 31.12. bežného 
roka nie je skorší rekord stále schválený, podmienečne schválený rekord sa stáva riadnym 



rekordom. To nevylučuje prípadné dodatočné schválenie skoršieho rekordu, pričom 
predtým riadne schválený podmienečný rekord sa už neruší. 

9. Rekord, ktorý je rekordom súčasne pre viac vekových kategórií a ktorý je dokladovaný 
postačujúco pre nižšiu, ale nie pre vyššiu vekovú kategóriu nemožno schváliť za rekord 
ani v nižšej vekovej kategórii dovtedy, kým neodpadne dôvod jeho neschválenia vo vyššej 
vekovej kategórii. 

 
10. Oficiálna výsledková listina, ktorá je podkladom ku schváleniu rekordného výkonu, môže 

byť nahradená kompletnými výsledkami disciplíny vytlačenými v origináli z oficiálnej 
internetovej stránky člena IAAF, prípadne usporiadateľa pretekov. 

 
11. Vedúci rozhodca pretekov na území SR zodpovedá za zistenie, že v pretekoch bol 

dosiahnutý rekord, za vypísanie protokolu o dosiahnutí rekordu, prípadne zápisu 
disciplíny, za potvrdenie o počte a kvalifikácii rozhodcov chôdze v záverečnom protokole 
pretekov, za potvrdenie, že sa pretekalo na trati, na akú je vystavený certifikát o 
premeraní dĺžky trate a za odovzdanie týchto podkladov riaditeľovi pretekov ihneď po 
skončení pretekov. Nesplnenie týchto povinností môže mať za následok disciplinárne 
konanie. 

 
12. Výkonný výbor SAZ môže na prechodnú dobu ustanoviť výnimku z povinnosti doloženia 

výsledku dopingovej kontroly ako podmienky pre uznanie rekordu. 


