
 
 

SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
 

1/2015 
 

O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na pretekoch 
organizovaných na území Slovenskej republiky 

 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 

Podľa tejto smernice sa odmeňujú funkcionári pretekov a rozhodcovia, ktorí vykonávajú 
práce na atletických súťažiach organizovaných a financovaných SAZ a oblastnými atletickými 
zväzmi. Ostatným subjektom združeným v SAZ sa uplatnenie tejto smernice odporúča. 
 

Článok 2 
Kategorizácia funkcionárov pretekov a rozhodcov 

 

 Na účely tejto smernice sa funkcionári pretekov a rozhodcovia členia nasledovne: 
a) funkcionári pretekov 

 riaditeľ pretekov 
 manažér pretekov 
 zástupca riaditeľa pretekov 
 zástupca manažéra pretekov 
 manažér prezentácie pretekov 
 technický delegát 
 riadiaci súťaže 
 technický riaditeľ 
 hlavný usporiadateľ 
 sekretár súťaží 
 hlavný zapisovateľ 
 lekár 
 hlásateľ 
 ceremoniár 
 usporiadateľská služba 
 pracovníci technickej čaty 
 pracovníci kancelárie pretekov 
 obsluha počítača 



 ostatní pomocníci 
 

b) rozhodcovia 
 kategória A – hlavné rozhodcovské funkcie 

 vedúci rozhodca zodpovedný za organizáciu pretekov 

 vedúci rozhodca – inštruktor 
 

 kategória B – vedúce rozhodcovské funkcie 

 vedúci rozhodcovia 

 vrchníci 

 koordinátor štartu, štartér, zástupcovia štartéra 

 rozhodca cieľovej kamery 

 rozhodca pre elektronické meranie vzdialeností 

 vedúci úsekových rozhodcov 

 vedúci časomerač 

 hlavný počítač okruhov 

 úradný merač atletickej trate 

 komisár pre reklamu 

 rozhodcovia chôdze 
 

 kategória C – ostatní rozhodcovia 
 

Článok 3 
Výška odmien 

 

Pre jednotlivé funkcie sa na medzinárodných atletických súťažiach na území SR, na M-SR, 
na mítingoch zaradených do súťaže „Atletická liga“, na iných mítingoch organizovaných 
pod patronátom SAZ, ako aj na atletických súťažiach organizovaných oblastnými atletickými zväzmi 
a atletickými oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi, stanovujú finančné odmeny v 
nasledovnej výške: 
 

a) funkcionári pretekov 
 

 SADZBA 

 medzinárodná 
SAZ 

oblasť 
okres 

Riaditeľ pretekov 7,00 € 5,50 € 

Manažér pretekov 6,00 € 3,50 € 

Zástupca riaditeľa pretekov 4,50 € 3,00 € 

Zástupca manažéra pretekov 4,50 € 3,00 € 

Manažér prezentácie pretekov 4,50 € 3,00 € 

Sekretár súťaží 4,50 € 3,20 € 

Hlavný zapisovateľ 4,50 € 3,00 € 

Technický delegát 6,50 € 4,00 € 

Riadiaci súťaže 6,50 € 4,00 € 

Technický riaditeľ 5,00 € 3,50 € 

Lekár 7,00 € 5,50 € 



Pracovníci technickej čaty 3,00 € 2,70 € 

Hlásateľ 4,50 € 3,00 € 

Pracovníci kancelárie pretekov 3,50 € 3,00 € 

Obsluha počítača 5,00 € 3,50 € 

Ceremoniál 3,50 € 2,70 € 

Hlavný usporiadateľ 4,50 € 3,00 € 

Usporiadateľská služba 3,00 € 2,70 € 

Pomocníci 2,50 € 2,20 € 

 
b) rozhodcovia 
 

Kategória A  Kategória B  Kategória C 

Na úrovni medzinárodnej, SAZ 6,50 €   4,50 €   3,30 € 
 
Na úrovni oblasti, okresu  4,00 €   3,50 €   2,70 € 
 

Článok 4 
Zásady na určenie výšky odmien 

 
1. Výšku odmeny za vykonávanie práce na atletickej súťaži určuje riaditeľ pretekov po dohode 

s vedúcim rozhodcom zodpovedným za organizáciu pretekov v súlade s touto smernicou. 
 
2. Ak sa na medzinárodnej atletickej súťaži na území SR, M-SR, mítingu zaradenom do súťaže 

„Atletická liga“, inom mítingu organizovanom pod patronátom SAZ zúčastňuje funkcionár 
pretekov alebo rozhodca, ktorého odmeňovanie za vykonávanie práce na atletickej súťaži nie 
je riešené v tejto smernici, výšku jeho odmeny určí riaditeľ pretekov po predchádzajúcom 
súhlase predsedu Športovo-technickej komisie SAZ a predsedu Komisie rozhodcov SAZ. 
V prípade atletických súťaží organizovaných oblastnými atletickými zväzmi a atletickými 
oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi výšku odmeny takémuto funkcionárovi 
pretekov alebo rozhodcovi určí riaditeľ pretekov po dohode s vedúcim rozhodcom 
zodpovedným za organizáciu pretekov. 

 
3. V odôvodnených prípadoch možno funkcionárovi pretekov alebo rozhodcovi na medzinárodnej 

atletickej súťaži na území SR, M-SR, mítingu zaradenom do súťaže „Atletická liga“, inom 
mítingu organizovanom pod patronátom SAZ uhradiť za vykonávanie práce vyššiu odmenu ako 
je uvedené v tejto smernici, výšku jeho odmeny určí riaditeľ pretekov po predchádzajúcom 
súhlase predsedu Športovo-technickej komisie SAZ a predsedu Komisie rozhodcov SAZ. 
V prípade atletických súťaží organizovaných oblastnými atletickými zväzmi a atletickými 
oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi vyššiu výšku odmeny funkcionárovi 
pretekov alebo rozhodcovi určí riaditeľ pretekov po dohode s predsedom Športovo-technickej 
komisie oblastného atletického zväzu a predsedom Komisie rozhodcov oblastného atletického 
zväzu. 

 
4. Zatriedenie pretekov určí zložka, ktorá financuje usporiadanie pretekov. 
 



5. Čas výkonu práce sa počíta od začiatku výkonu funkcie až do ukončenia s tým, že celkový 
rozsah určuje riaditeľ pretekov. 

 
6. Čas výkonu funkcie rozhodcov na pretekoch sa počíta od začiatku porady zvolanej 

usporiadateľom (jedna hodinu pred začiatkom pretekov) do skončenia výkonu ich funkcie. 
 
 
 
7. V prípade vedúceho rozhodcu zodpovedného za organizáciu pretekov, vedúceho rozhodcu 

a vedúceho rozhodcu – inštruktora sa čas výkonu funkcie počíta od začiatku porady 
pred pretekmi s tým, že k celkovému času trvania pretekov (od začiatku porady pred pretekmi) 
sa pripočítava čas 2 hodín. 

 
8. V prípade riaditeľa pretekov, technického delegáta, riadiaceho súťaže a technického riaditeľa 

sa čas výkonu funkcie počíta od začiatku prezentácie pred pretekmi (otvorenie kancelárie 
pretekov) s tým, že k celkovému času trvania pretekov (od začiatku prezentácie) sa pripočítava 
čas 2 hodín. 

 
9. Funkcionár pretekov alebo rozhodca, ktorý sa z vlastnej viny nezúčastní na celých pretekoch 

(neskorý príchod, skorší odchod), môže byť po dohode riaditeľa pretekov s vedúcim 
rozhodcom zodpovedným za organizáciu pretekov odmenený iba za skutočný čas výkonu 
funkcie. 

 
10. Rozhodcovia, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu na výkon funkcie, môžu byť po dohode 

riaditeľa pretekov s vedúcim rozhodcom zodpovedným za organizáciu pretekov odmenení 
polovičnou odmenou. 

 
11. Rozhodcovia, ktorí nebudú mať oblečenie rozhodcu určené v smernici SAZ o rozhodcoch 

atletiky, môžu byť po dohode riaditeľa pretekov s vedúcim rozhodcom zodpovedným 
za organizáciu pretekov, odmenení polovičnou odmenou. Pri nepriaznivých poveternostných 
podmienkach povoľuje výnimku riaditeľ pretekov. 

 
Článok 5 

Spôsob vyplácania odmien 
 
1. Odmena sa vypláca až po skončení pretekov na základe výkazu odpracovaných hodín, 

ktorý potvrdzuje riaditeľ pretekov a vedúci rozhodca zodpovedný za organizáciu pretekov. 
Daň z odmeny a odvody do Sociálnej poisťovne odvádza usporiadateľ na príslušné účty správcu 
dane a Sociálnej poisťovne. 

 
2. Delegovaným a pozvaným funkcionárom pretekov a rozhodcom, ktorí vykonávajú práce 

na pretekoch organizovaných a financovaných SAZ a oblastnými atletickými zväzmi mimo 
miesta svojho bydliska, prislúchajú náhrady cestovných výdavkov a stravného podľa platných 
právnych predpisov a smerníc SAZ. Tieto náklady vypláca usporiadateľ. Prípadná výnimka 
(vyplácanie inak ako podľa platných predpisov) musí byť uvedená v pozvánke. 

 



Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 11.02.2015, účinnosť 
nadobúda dňa 12.02.2015. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.1/2012. 


