
 
 

SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
 

2/2015 
 

O rozhodcoch atletiky 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Táto smernica upravuje základné zásady vykonávania činnosti rozhodcu atletiky (ďalej 

len „rozhodcu“) na atletických súťažiach organizovaných Slovenským atletickým zväzom (ďalej 
len „SAZ“), oblastnými atletickými zväzmi a atletickými oddielmi športových klubov 
alebo atletickými klubmi, ktoré sú členmi SAZ (ďalej len „atletické súťaže“), kategorizáciu 
a špecializáciu rozhodcov a podmienky získania a zvyšovania kvalifikácie rozhodcu. 

 
2. Rozhodca je odborný, športovo – technický a pedagogický funkcionár, ktorý na atletických 

súťažiach rozhoduje podľa pravidiel atletických súťaží IAAF, vykonáva funkcie určené 
pravidlami atletických súťaží IAAF a dodržiava ustanovenia súťažného poriadku SAZ. 

 
Článok 2 

Základné zásady vykonávania činnosti rozhodcu atletiky 
 
1. Pri atletických súťažiach sú oprávnení rozhodovať len rozhodcovia, ktorí spĺňajú podmienky 

určené v tejto smernici a sú členmi SAZ. Činnosť zahraničných rozhodcov na atletických 
súťažiach na území Slovenskej republiky je podmienená súhlasom SAZ. 

 
2. Podmienkou pre vykonávanie činnosti rozhodcu je jeho primeraný telesný, zdravotný 

a duševný stav. 
 
3. Rozhodca má právo podľa stupňa svojej kvalifikácie samostatne rozhodovať na atletických 

súťažiach v rôznych funkciách a byť volený resp. menovaný do komisií SAZ. 
 
4. Rozhodca zodpovedá, primerane svojmu zadeleniu, za regulárny priebeh atletických súťaží, 

za dodržiavanie pravidiel atletických súťaží IAAF a súťažného poriadku SAZ, a za dodržiavanie 
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri atletických súťažiach, na ktorých vykonáva 
rozhodcovskú činnosť. 

 
5. Rozhodca je povinný na základe pozvania sa zúčastniť na atletických súťažiach, na ktoré bol 

delegovaný príslušnou komisiou rozhodcov. Povinnosťou usporiadateľa atletickej súťaže je 



najneskôr dva týždne pred konaním zaslať pozvánku všetkým delegovaným rozhodcom. Ak sa 
rozhodca nemôže na atletických súťažiach zúčastniť, je povinný oznámiť to čo najskôr orgánu, 
(osobe), ktorý ho na atletické súťaže delegoval a usporiadateľovi atletických súťaží. 

6. Rozhodca musí pôsobiť na atletických súťažiach dôstojne a výchovne v styku s ostatnými 
funkcionármi pretekov, so športovcami, trénermi a inými osobami. 

 
7. Rozhodca má právo dávať námety a pripomienky k pravidlám atletických súťaží IAAF 

a súťažnému poriadku SAZ, k činnosti komisií rozhodcov a iných atletických orgánov. 
 
8. Rozhodca má právo zvyšovať si svoju kvalifikáciu a  povinnosť pravidelne v určených lehotách 

si kvalifikáciu udržiavať. 
 
9. Rozhodca má právo za svoju činnosť požadovať vopred dohodnutú odmenu. Ustanovenia 

o výške odmeny a o zásadách jej vyplácania sú uvedené v smernici SAZ o odmenách 
funkcionárov pretekov a rozhodcov. 

 
10. Rozhodca je povinný čo najskôr oznámiť príslušnej komisii rozhodcov zmeny svojich osobných 

údajov. 
Článok 3 

Komisie rozhodcov 
 
1. Komisie rozhodcov (ďalej len „KR“) sú odborné zložky, ktoré zodpovedajú na svojich úrovniach 

za rozhodovanie atletických súťaží. Spravidla sa zriaďujú na úrovni SAZ, oblastných atletických 
zväzov a atletických oddielov športových klubov alebo atletických klubov. 

 
2. Komisia rozhodcov SAZ zodpovedá za výkon rozhodcovskej činnosti na atletických súťažiach 

organizovaných na úrovni SAZ (najmä na medzinárodných atletických súťažiach na území SR, 
na M-SR, na mítingoch zaradených do súťaže „Atletická liga“, na iných mítingoch 
organizovaných pod patronátom SAZ). Jej návrhy a rozhodnutia v odborných otázkach, 
súvisiacich s pravidlami atletických súťaží IAAF, sú pre členov SAZ záväzné. 

 
3. Hospodárske zabezpečenie činnosti KR SAZ vykonáva VV SAZ na základe schváleného rozpočtu 

SAZ. 
 
4. Členmi KR SAZ sú: 

a) zástupca VV SAZ, 
b) jeden zástupca každého oblastného atletického zväzu (predseda komisie rozhodcov 

oblastného atletického zväzu), 
c) iní rozhodcovia menovaní VV SAZ pre činnosť v KR SAZ. 

 
5. KR SAZ plní najmä nasledovné úlohy: 

a) rozhoduje vo veciach uvedených v tejto smernici a v iných predpisoch SAZ týkajúcich sa 
rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov, inštruktorov rozhodcov a špecializovaných 
rozhodcovských funkcií, 

b) v spolupráci s Organizačnou komisiou SAZ a komisiami rozhodcov oblastných 
atletických zväzov vedie evidenciu rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov, 
špecializovaných rozhodcovských funkcií a inštruktorov rozhodcov, 

c) deleguje vedúcich rozhodcov , inštruktorov rozhodcov a iných rozhodcov podľa svojho 
uváženia na súťaže organizované SAZ a na medzinárodné súťaže organizované SAZ 
alebo jeho členmi na území Slovenskej republiky, 



d) organizuje školenia a semináre rozhodcov na národnej úrovni (rozhodca 
III. kvalifikačného stupňa), inštruktorov rozhodcov a špecializovaných rozhodcovských 
funkcií, spolupracuje s komisiami rozhodcov oblastných atletických zväzov 
pri organizácií školení a seminárov rozhodcov na oblastnej úrovni (rozhodca 
II. kvalifikačného stupňa) a rozhodcov na miestnej úrovni (rozhodca I. kvalifikačného 
stupňa), 

e) dáva predchádzajúci súhlas na organizovanie školení a seminárov rozhodcov 
na oblastnej úrovni (rozhodca II. kvalifikačného stupňa) a rozhodcov na miestnej úrovni 
(rozhodca I. kvalifikačného stupňa), 

f) zodpovedá za slovenské znenie pravidiel atletických súťaží IAAF, 
g) vydáva pokyny pre vykonávanie rozhodcovskej činnosti, 
h) určuje osnovy školení a seminárov rozhodcov a inštruktorov rozhodcov, 
i) metodicky riadi komisie rozhodcov oblastných atletických zväzov. 

 
6. Pokyny pre činnosť rozhodcov na príslušný rok zverejňuje KR SAZ na internetovej stránke SAZ 

a v brožúre Atletické súťaže SAZ. 
 
7. Komisie rozhodcov oblastných atletických zväzov plnia najmä nasledovné úlohy: 

a) delegujú vedúcich rozhodcov na atletické súťaže organizované oblastnými atletickými 
zväzmi a atletickými oddielmi športových klubov alebo atletickými klubmi, 

b) navrhujú rozhodcov ku školeniam rozhodcov na národnej úrovni (rozhodca 
III. kvalifikačného stupňa) a ku školeniam na špecializované rozhodcovské funkcie, 

c) organizujú školenia a semináre rozhodcov na oblastnej úrovni (rozhodca 
II. kvalifikačného stupňa) a rozhodcov na miestnej úrovni (rozhodca I. kvalifikačného 
stupňa), 

d) vedú evidenciu rozhodcov na oblastnej úrovni (rozhodca II. kvalifikačného stupňa) 
a rozhodcov na miestnej úrovni (rozhodca I. kvalifikačného stupňa). 

 
8. Atletické oddiely športových klubov a atletické kluby si vedú evidenciu vlastných rozhodcov 

a sú povinné pri každoročnej registrácii svojich členov vyznačiť podľa pokynov Organizačnej 
komisie SAZ tých svojich členov, ktorí sú rozhodcami atletiky, ako aj ich rozhodcovskú 
kvalifikáciu a presnú adresu. 

 
Článok 4 

Kategorizácia rozhodcov podľa kvalifikačných stupňov 
 
1. Rozhodcovia sa v podmienkach SAZ podľa dosiahnutej rozhodcovskej kvalifikácie kategorizujú 

nasledovne: 

 rozhodcovia III. kvalifikačného stupňa, označovaní aj ako „rozhodcovia na národnej 
úrovni“, sú špecializovaní odborníci v oblasti rozhodovania atletiky, ktorí majú 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im 
umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských, 
najvyšších domácich súťaží a medzinárodných súťaží, 

 rozhodcovia II. kvalifikačného stupňa, označovaní aj ako „rozhodcovia na oblastnej 
úrovni“, sú špecializovaní odborníci v oblasti rozhodovania atletiky, ktorí majú 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im 
umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží nižších kategórií a vykonávať úlohy 
pomocných rozhodcov na úrovni majstrovských a najvyšších domácich, 

 rozhodcovia I. kvalifikačného stupňa, označovaní aj ako „rozhodcovia na miestnej 
úrovni“, sú špecializovaní odborníci v oblasti rozhodovania atletiky, ktorí majú 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im 



umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného športu 
a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, 
a to pod dohľadom rozhodcu vyššieho kvalifikačného stupňa. 

 
2. Rozhodcovia III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na národnej úrovni), schválení KR SAZ, 
môžu absolvovať školenia, odborné semináre a skúšky na medzinárodné rozhodcovské funkcie 
v súlade s pravidlami atletických súťaží IAAF a inými smernicami IAAF a EA. Predpokladom na 
absolvovanie týchto školení, odborných seminárov a skúšok, ktoré sa konajú v anglickom 
jazyku, je ovládanie anglického jazyka slovom i písmom. 

Článok 5 
Podmienky získania rozhodcovských kvalifikačných stupňov 

 
1. Podmienkou pre získanie kvalifikácie rozhodcu je členstvo v SAZ, účasť na školení a úspešné 

zloženie určenej záverečnej skúšky. 
 
2. KR SAZ menuje za rozhodcu III. kvalifikačného stupňa (rozhodca na národnej úrovni) osobu, 

ktorá absolvovala školenie rozhodcov III. kvalifikačného stupňa (rozhodca na národnej úrovni), 
úspešne zložila určenú skúšku, dosiahla vek 23 rokov, ako rozhodca II. kvalifikačného stupňa 
(rozhodca na oblastnej úrovni) pôsobila pri atletických súťažiach aspoň 3 roky a má úplné 
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

 
3. KR SAZ menuje za rozhodcu II. kvalifikačného stupňa (rozhodca na oblastnej úrovni) osobu, 

ktorá absolvovala školenie rozhodcov II. kvalifikačného stupňa (rozhodca na oblastnej úrovni), 
úspešne zložila určenú skúšku, dosiahla vek 20, rokov ako rozhodca I. kvalifikačného stupňa 
(rozhodca na miestnej úrovni) pôsobila pri atletických súťažiach aspoň 2 roky a má základné 
vzdelanie. 

 
4. KR SAZ menuje za rozhodcu I. kvalifikačného stupňa (rozhodca na miestnej úrovni) osobu, 

ktorá absolvovala školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa (rozhodca na miestnej úrovni), 
úspešne zložila určenú skúšku, dosiahla vek 18 rokov a má základné vzdelanie. 

 
5. KR SAZ môže výnimočne na základe žiadosti komisie rozhodcov oblastného atletického zväzu, 

resp. atletického oddielu športového klubu a atletického klubu menovať za rozhodcu 
príslušného kvalifikačného stupňa aj osobu, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutého veku 
alebo dĺžky praxe ako rozhodca atletiky. 

 
6. Školenia rozhodcov I. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na miestnej úrovni) sa môže 

zúčastniť aj osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a má základné vzdelanie. Po absolvovaní 
školenia a úspešnom zložení určenej skúšky sa osoba staršia ako 16 rokov a mladšia ako 
18 rokov označuje ako rozhodcovský kandidát. Takáto osoba môže vykonávať pomocné 
rozhodcovské funkcie, nesmie však rozhodovať samostatne, vždy len pod dohľadom rozhodcu 
staršieho ako 20 rokov s rozhodcovskou praxou aspoň 2 roky, a nesmie vykonávať také 
rozhodcovské činnosti, kde by jej bezprostredne hrozilo nebezpečenstvo úrazu (najmä 
pri dopade náčinia). 

 
7. Komisia rozhodcov príslušného oblastného atletického zväzu zasiela do 31.12. daného roku 

osobe určenej KR SAZ zoznam osôb, ktoré absolvovali školenie rozhodcov na oblastnej úrovni 
a rozhodcov na miestnej úrovni. 

 
 
 



Článok 6 
Kvalifikácia na výkon špecializovaných rozhodcovských funkcií 

 
1. Špecializovanými rozhodcovskými funkciami sa rozumejú nasledovné rozhodcovské funkcie: 

 štartér, 

 rozhodca obsluhy štartovacieho zariadenia, 

 rozhodca cieľovej kamery, 

 rozhodca chôdze, 

 rozhodca pre meranie a váženie náčinia, 

 rozhodca pre elektronické meranie dĺžok, 

 rozhodca pre meranie štadiónov, 

 rozhodca pre meranie tratí atletických pretekov. 
 
2. Pri atletických súťažiach je povinnosťou usporiadateľa obsadzovať špecializované 

rozhodcovské funkcie rozhodcami, ktorí majú absolvované školenie pre príslušnú 
rozhodcovskú špecializáciu. 

 
3. Získanie rozhodcovskej špecializácie je podmienené absolvovaním školenia pre príslušnú 

špecializáciu, resp. dlhodobým zácvikom pod vedením rozhodcu, ktorý má rozhodcovskú 
špecializáciu, a vykonaním praktickej skúšky. Bližšie podmienky získania rozhodcovskej 
špecializácie určuje KR SAZ. 

 
4. Školenia pre získanie rozhodcovskej špecializácie sa môže zúčastniť len rozhodca na oblastnej 

úrovni a rozhodca na národnej úrovni, o povolení účasti rozhodcov na miestnej úrovni 
na školení rozhoduje KR SAZ. 

 
Článok 7 

Zaslúžilý rozhodca 
 
1. Čestný titul „Zaslúžilý rozhodca“ možno udeliť rozhodcovi atletiky, ktorý mimoriadne kvalitne 

vykonával rozhodcovskú činnosť, dosiahol vek 70 rokov a bol činný ako rozhodca atletiky 
aspoň 20 rokov. 

 
2. Čestný titul „Zaslúžilý rozhodca“ udeľuje VV SAZ na návrh KR SAZ. Podklady k udeleniu 

čestného titulu „Zaslúžilý rozhodca“ predkladajú komisie rozhodcov oblastných atletických 
zväzov, prípadne atletické oddiely. 

 
3. Evidenciu rozhodcov, ktorým bol udelený čestný titul „Zaslúžilý rozhodca“ vedie KR SAZ 

a zverejňuje ju spolu s ostatnými zoznamami rozhodcov. 
 

Článok 8 
Platnosť menovania 

 
1. Menovanie za rozhodcu III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na národnej úrovni) 

a pri špecializovaných rozhodcovských funkciách je platné spravidla na obdobie 5 rokov 
od absolvovania školenia. Menovanie za rozhodcu II. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia 
na oblastnej úrovni) a I. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na miestnej úrovni) je platné 
spravidla na obdobie 10 rokov od absolvovania školenia. Rozhodcovi, ktorý rozhoduje 
na atletických súťažiach a zúčastní sa určeného školenia, sa platnosť menovania predlžuje 
o 5 rokov pri rozhodcoch III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na národnej úrovni) 
a pri špecializovaných rozhodcovských funkciách, a o 10 rokov pri rozhodcoch II. 



kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na oblastnej úrovni) a I. kvalifikačného stupňa 
(rozhodcovia na miestnej úrovni), a to i opakovane. 

 
2. Rozhodcovi, ktorý nesplní podmienky pre predĺženie menovania, klesne jeho kvalifikácia 

o jeden kvalifikačný stupeň na dobu 5 rokov. V prípade, že podmienky na predĺženie 
menovania nesplní rozhodca I. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na miestnej úrovni), 
je vyčiarknutý zo zoznamu rozhodcov. Ak rozhodca zo zoznamu špecializovaných 
rozhodcovských funkcií stratí kvalifikáciu rozhodcu III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia 
na národnej úrovni) a II. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na oblastnej úrovni), 
je vyčiarknutý zo zoznamu špecializovaných rozhodcovských funkcií. 

 
3. Rozhodca, ktorý prechodne nemôže rozhodovať, je povinný oznámiť túto skutočnosť 

príslušnej komisii rozhodcov. Ak rozhodca dočasne nerozhoduje dlhšie ako 5 rokov, môže byť 
jeho menovanie obnovené len vtedy, ak absolvuje školenie pre svoj kvalifikačný stupeň 
alebo pre príslušnú špecializovanú rozhodcovskú funkciu. 

 
Článok 9 

Dôvody odobratia kvalifikácie rozhodcu 
a kvalifikácie na výkon špecializovaných rozhodcovských funkcií 

 
1. Dôvody odobratia kvalifikácie rozhodcu a kvalifikácie na výkon špecializovaných 

rozhodcovských funkcií sú najmä nasledovné: 

 zrušenie členstva v SAZ, 

 nezaevidovanie za rozhodcu pri pravidelnej každoročnej registrácii po dobu dvoch 
rokov, 

 dlhodobé nevykonávanie činnosti rozhodcu atletiky, 

 v prípade kvalifikácie na výkon špecializovaných rozhodcovských funkcií dlhodobé 
nevykonávanie činnosti v príslušnej špecializovanej rozhodcovskej funkcii, 

 nepriaznivý telesný, zdravotný a duševný stav, 

 uloženie trestu zákazu výkonu funkcie alebo trestu vylúčenia zo SAZ v zmysle 
Disciplinárneho poriadku SAZ. 

 
2. O odobratí rozhodcovskej kvalifikácie z vlastného alebo iného podnetu rozhoduje KR SAZ 

nadpolovičnou väčšinou hlasov členov komisie rozhodcov. V prípade rovnosti hlasov 
rozhoduje predseda KR SAZ. Proti rozhodnutiu KR SAZ je možné sa odvolať na VV SAZ, ktorého 
rozhodnutie je konečné. Vyššie uvedený postup neplatí v prípade uloženie trestu zákazu 
výkonu funkcie alebo trestu vylúčenia zo SAZ v zmysle Disciplinárneho poriadku SAZ, ktorý to 
rieši osobitne. 

 
Článok 10 

Inštruktor rozhodcov 
 
1. Na zabezpečenie kontroly dodržiavania pravidiel atletických súťaží IAAF na atletických 

súťažiach na úrovni SAZ a na medzinárodných súťažiach na území Slovenskej republiky, 
sledovania rozhodovania rozhodcov na nich a na zisťovania prípadných nedostatkov 
v rozhodcovskej činnosti sa zriaďuje funkcia inštruktor rozhodcov. 

 
2. Inštruktora rozhodcov menuje VV SAZ na návrh KR SAZ z rozhodcov III. kvalifikačného stupňa 

(rozhodcovia na národnej úrovni), ktorí činnosť rozhodcu III. kvalifikačného stupňa 
(rozhodcovia na národnej úrovni) vykonávajú aspoň 5 rokov. Menovanie za inštruktora 
rozhodcov je platné na 2 roky, menovanie možno viackrát opakovať. 



 
3. V prípade, ak bol inštruktor rozhodcov delegovaný na atletickú súťaž, je povinný podať správu 

o atletickej súťaži písomnou alebo elektronickou formou osobe určenej KR SAZ, 
a to do 7 kalendárnych dní po jej konaní. Obsahovú náplň a rozsah správy inštruktora 
rozhodcov určuje KR SAZ na príslušný kalendárny rok. 

 
4. Na atletickej súťaži inštruktor rozhodcov nosí oblečenie rozhodcu. 
 
5. Inštruktor rozhodcov sa zúčastňuje sa porady rozhodcov a vyhodnotenia atletickej súťaže. 
 
6. Inštruktor rozhodcov je oprávnený prednášať a skúšať na školeniach a seminároch rozhodcov. 
 

Článok 11 
Zoznam rozhodcov a inštruktorov rozhodcov 

 
1. KR SAZ vedie zoznam rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov, zoznam špecializovaných 

rozhodcovských funkcií, zoznam rozhodcov, ktorým bol udelený čestný titul „Zaslúžilý 
rozhodca“ a zoznam inštruktorov rozhodcov. 

 

2. KR SAZ vedie zoznam rozhodcov III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na národnej úrovni), 
ktorí ovládajú anglický resp. francúzsky jazyk a vykonajú príslušné skúšky na medzinárodné 
rozhodcovské funkcie v súlade s pravidlami atletických súťaží IAAF a inými smernicami IAAF a 
EA. 

 
3. Zoznamy uvedené v odseku 1 a 2 zverejňuje KR SAZ na internetovej stránke SAZ, prípadne aj 

v brožúre Atletické súťaže SAZ. 
 
4. Podkladom pre spracovanie zoznamov uvedených v odseku 1 a 2 je registrácia členov 

atletických oddielov vykonaná v zmysle smerníc SAZ Organizačnou komisiou SAZ 
na príslušných rok, a vlastná pomocná evidencia vedená KR SAZ. 

 
5. Ak osoby, ktoré boli uvedené v zoznamoch podľa odseku 1 a 2 v príslušnom roku, nie sú v roku 

nasledujúcom po tomto roku zaregistrované ako členovia žiadneho atletického oddielu 
športového klubu alebo atletického klubu, budú pre tento nasledujúci rok vyradené 
zo zoznamov podľa odseku 1 a 2, avšak budú naďalej vedené vo vlastnej pomocnej evidencii 
vedenej KR SAZ. 

 
Článok 12 

Organizácia školení a seminárov rozhodcov, 
inštruktorov rozhodcov a špecializovaných rozhodcovských funkcií 

 
1. Obsahovú náplň a časový rozsah školení a seminárov rozhodcov, inštruktorov rozhodcov 

a špecializovaných rozhodcovských funkcií upravuje príloha č.1 tejto smernice a pokyny KR 
SAZ na príslušný rok. 

 
2. SAZ podľa svojich finančných možností prepláca zo svojho rozpočtu náklady na organizáciu 

školení a seminárov rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a špecializovaných rozhodcovských 
funkcií. Výšku odmien prednášajúcich na školeniach a spôsob úhrady organizačného 
zabezpečenie školenia určujú príslušné smernice SAZ. 

 



3. Účasť na školeniach a seminároch rozhodcov môže byť podmienená zaplatením účastníckeho 
poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok môže určiť VV SAZ pred začiatkom školenia na návrh KR 
SAZ. Maximálna výška poplatku je stanovená v smernici SAZ o poplatkoch. 

 
4. Náklady účastníkov školení a seminárov na cestovné, stravné a nocľažné SAZ neuhrádza. 
 
5. Školenia rozhodcov II. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na oblastnej úrovni) 

a I. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na miestnej úrovni) sa konajú len s predchádzajúcim 
súhlasom KR SAZ podľa požiadaviek atletických oddielov a oblastných atletických zväzov, 
pri dodržaní minimálneho počtu účastníkov, ako aj s ohľadom na možnosti rozpočtu SAZ. 

 
Článok 13 

Zrušovacie a 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.2/2012. 

 
 

Prílohy: 
1. Obsahová náplň a časový rozsah školení rozhodcov 
2. Oblečenie rozhodcov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 – Obsahová náplň a časový rozsah školení rozhodcov 

 
I. kvalifikačný stupeň (rozhodca na miestnej úrovni) – rozsah školenia 20 hodín 
 
1) Všeobecná časť:    spolu 5 hodín 

 Psychológia športu         1 hod. 

 Etika a fair play         1 hod. 

 Základy prvej pomoci        1 hod. 

 Pedagogika          1 hod. 

 Právo v športe          1 
hod. 

 
2) Špeciálna časť:    spolu 15 hodín 
a) teoretická časť  10 hodín 

 Všeobecné zásady a základy rozhodovania      2 hod. 

 Organizácia súťaží         1 hod. 

 Rozhodovanie bežeckých súťaží       3 hod. 

 Rozhodovanie skokanských súťaží       2 hod. 

 Rozhodovanie vrhov a hodov       2 hod. 
 
b) praktická časť  5 hodín 

 Rozhodovanie na atletickej súťaži 
 
3) Záverečná skúška    spolu 2 hodiny 
a) všeobecná časť /test/         1 hod. 
b) špecializovaná časť – teoretická a praktická /test/     1 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. kvalifikačný stupeň (rozhodca na oblastnej úrovni) – rozsah školenia 35 hodín 
 
1) Všeobecná časť:    spolu 7,5 hodiny 

 Psychológia športu         1,5 hod. 

 Športová etika          1,5 
hod. 

 Základy prvej pomoci        1,5 hod. 

 Sociológia športu         1,5 hod. 

 Právo v športe          1,5 
hod. 

 
2) Špeciálna časť:    spolu 27,5 hodiny 
a) teoretická časť  22,5 hodiny 

 Organizovanie atletických súťaží       2 hod. 

 Organizačná štruktúra činnosti rozhodcov v SAZ     2 hod. 

 Práca vedúcich rozhodcov – všeobecne      2 hod. 

 Práca vrchníkov – všeobecne        1,5 hod. 

 Práca vrchníka behov         2 hod. 

 Práca štartérov         2 hod. 

 Práca vrchníka skokov        3 hod. 

 Práca vrchníka vrhov a hodov       2 hod. 

 Práca vrchníkov disciplín viacbojov       2 hod. 

 Práca rozhodcov chôdze        2 hod. 

 Práca vrchníka cestných behov       1 hod. 

 Práca vrchníka cezpoľných behov       1 hod. 
 
b) praktická časť  5 hodín 

 Rozhodovanie na atletickej súťaži 
 
3) Záverečná skúška    spolu 2 hodiny 
a) všeobecná časť /test/         1 hod. 
b) špecializovaná časť – teoretická a praktická /test/     1 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. kvalifikačný stupeň (rozhodcovia na národnej úrovni) – rozsah školenia 45 hodín 
 
1) Všeobecná časť:    spolu 10 hodín 

 Psychológia športu         2 hod. 

 Športová etika          2 
hod. 

 Základy prvej pomoci        2 hod. 

 Sociológia športu         2 hod. 

 Právo v športe          2 
hod. 

 

2) Špeciálna časť:    spolu 35 hodín 
a) teoretická časť  30 hodín 

 Organizačná štruktúra činnosti rozhodcov v SAZ     1 hod. 

 Organizovanie činnosti rozhodcov na pretekoch     2 hod. 

 Práca vedúcich rozhodcov        2 hod. 

 Práca jury          2 hod. 

 Certifikácia štadiónov        1 hod. 

 Dopingová kontrola         2 hod. 

 Práca prezentácie pretekov        2 hod. 

 Rozhodovanie behov na štadióne z pohľadu vedúceho rozhodcu   2 hod. 

 Práca štartérov         1 hod. 

 Práca cieľovej kamery        1 hod. 

 Rozhodovanie skokov z pohľadu vedúceho rozhodcu    2 hod. 

 Rozhodovanie vrhov a hodov z pohľadu vedúceho rozhodcu   2 hod. 

 Práca rozhodcov pre meranie a váženie náčinia     1 hod. 

 Rozhodovanie behov mimo štadión z pohľadu vedúceho rozhodcu  2 hod. 

 Meranie tratí          2 hod. 

 Práca vrchníka chôdze        2 hod. 

 Práca vedúceho rozhodcu viacbojov       2 hod. 

 Rekordy v atletike         1 hod. 
 

b) praktická časť  5 hodín 

 Rozhodovanie na atletickej súťaži 
 
3) Záverečná skúška    spolu 2 hodiny 
a) všeobecná časť /test/         1 hod. 
b) špecializovaná časť – teoretická a praktická /test/     1 hod. 
 
Testy sa opravujú mimo čas stanovený pre školenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 – Oblečenie rozhodcov 

 
Ak usporiadateľ alebo vedúci rozhodca, ktorý zodpovedá v organizačnom výbore pretekov 
za zabezpečenie pretekov po rozhodcovskej stránke, neurčia inak, oblečenie rozhodcu na atletickej 
súťaži je nasledovné: 
 

 nohavice šedej farby (u žien je možná i sukňa) 

 biela košeľa (biela blúzka), 

 tmavomodré sako, 

 tmavomodrá kravata. 
 
Povinnosťou rozhodcu je nosiť odznak rozhodcu atletiky, a to na viditeľnom mieste, spravidla 
na ľavej hornej časti hrude, a to i vtedy, ak usporiadateľ na atletickej súťaží určí iné oblečenie. 


