
SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
8/2019 

 

O zahraničných štartoch slovenských pretekárov 
 

Článok 1 
 

Táto smernica upravuje podmienky, za ktorých môže pretekár, člen atletického klubu 

registrovaného v SAZ alebo fyzická osoba – individuálny člen SAZ (ďalej len „pretekár“), 

štartovať na atletických pretekoch v zahraničí. 
 

Článok 2 
 

1. Účasť pretekára na atletických pretekoch v zahraničí je možná okrem v tejto smernici 

určených výnimiek buď na žiadosť atletického klubu registrovaného v SAZ, 

ktorého je pretekár členom, na žiadosť manažéra pretekára, alebo na žiadosť fyzickej 

osoby – individuálneho člena SAZ a len s predchádzajúcim súhlasom SAZ, pokiaľ 

udelenie súhlasu nie je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi alebo s predpismi 

alebo rozhodnutiami SAZ, IAAF alebo EA. 
 

2. Pretekára na základe jeho dohody s atletickým klubom registrovaným v SAZ, ktorého je 

členom, ako aj fyzickú osobu – individuálneho člena SAZ, vo vzťahu k vybavovaniu jeho 

účasti na atletických pretekoch v zahraničí, môže zastupovať manažér. Manažér musí mať 

uzatvorenú zmluvu so SAZ, ktorá ho bude oprávňovať k vybavovaniu štartov pretekárov 

atletických klubov registrovaných v SAZ, ako aj fyzických osôb – individuálnych členov 

SAZ, v zahraničí. Manažér je povinný SAZ preukázať, že je oprávnený vybavovať 

za príslušný atletický klub registrovaný v SAZ, štarty jeho pretekárov v zahraničí. 

Pri fyzickej osobe – individuálnom členovi SAZ je manažér povinný preukázať SAZ, 

že je oprávnený vybavovať za príslušnú fyzickú osobu – individuálneho člena SAZ jeho 

štarty v zahraničí. Zoznam manažérov s uvedením mien pretekárov a príslušných 

atletických klubov, ktorých sú pretekári členmi, bude uverejnený na oficiálnej internetovej 

stránke SAZ. 
 

3. Súhlas SAZ so štartom pretekára v zahraničí sa vydáva nasledovne: 

a) jednorazovo na účasť na určitých konkrétnych atletických pretekoch v zahraničí, 

kde bude štartovať buď za atletický klub registrovaný v SAZ, ako fyzická osoba – 

individuálny člen SAZ alebo ako hosťujúci pretekár zahraničného atletického klubu 

v súťaži družstiev, alebo 

b) na dlhšiu dobu, najviac na dobu od požiadania do konca príslušného kalendárneho 

roku, na účasť na atletických pretekoch v zahraničí, kde bude štartovať 

buď za atletický klub registrovaný v SAZ, ako fyzická osoba – individuálny člen 

SAZ alebo ako hosťujúci pretekár zahraničného atletického klubu v súťaži družstiev. 
 

4. Výška poplatku za vydanie súhlasu SAZ so štartom každého pretekára ako hosťujúceho 

pretekára zahraničného atletického klubu v súťaži družstiev v kategórii dospelých 

a v súťaži družstiev v kategórii dorastu a juniorov je stanovená v smernici SAZ 

o poplatkoch. V súťaži družstiev v kategórii žiactva je štart bez poplatku. Vo vzťahu 

k SAZ má povinnosť uhradiť uvedený poplatok príslušný atletický klub, ktorého je 

pretekár členom, fyzická osoba – individuálny člen SAZ alebo manažér, ak vybavuje 

pre pretekára štarty v zahraničí. Spôsob úhrady a preukazovania zaplatenia uvedeného 

poplatku určí Sekretariát SAZ. 



Článok 3 

 

1. Žiadosť atletického klubu, fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ alebo manažéra 

o udelenie súhlasu so štartom pretekára v zahraničí možno podať iba spôsobom uvedeným 

v tejto smernici SAZ. 

 

2. Žiadosť o udelenie súhlasu s účasťou na jednorazových konkrétnych atletických pretekoch 

v zahraničí je potrebné zaevidovať do registračného systému Membery so všetkými 

náležitosťami najneskôr deň pred konaním atletických pretekov do 16,00 hod. 

 

3. Žiadosť o udelenie súhlasu so štartom v zahraničí na dlhšiu dobu je potrebné 

doručiť elektronicky na Sekretariát SAZ najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho 

roka, resp. podľa požiadavky príslušnej národnej federácie štátu, v ktorom chce pretekár 

v súťaži štartovať. 

 

4. Žiadosť atletického klubu, fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ alebo manažéra 

musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko pretekára, 

b) označenie atletického klubu registrovaného v SAZ, ktorého je pretekár členom, 

resp. uvedenie, že ide o fyzickú osobu – individuálneho člena SAZ 

c) v prípade žiadosti o jednorazovú účasť na určitých konkrétnych atletických pretekoch 

v zahraničí označenie dátumu a miesta konania atletických pretekov, určenie, či sa 

pretekár zúčastní atletických pretekov ako člen atletického klubu registrovaného 

v SAZ, ako fyzická osoba – individuálny člen SAZ alebo bude štartovať ako hosťujúci 

pretekár zahraničného atletického klubu v jednorazovej súťaži družstiev, označenie 

zahraničného atletického klubu, za ktorý bude pretekár v zahraničí štartovať 

ako hosťujúci pretekár v jednorazovej súťaži družstiev, 

d) v prípade žiadosti o súhlas so štartom v zahraničí na dlhšiu dobu, presné vymedzenie 

obdobia, na ktoré súhlas požaduje, na akých atletických pretekov sa pretekár 

bude zúčastňovať v zahraničí po dobu súhlasu, či sa pretekár bude zúčastňovať 

atletických pretekov ako člen atletického klubu registrovaného v SAZ, ako fyzická 

osoba – individuálny člen SAZ alebo bude štartovať ako hosťujúci 

pretekár zahraničného klubu v súťaži družstiev, označenie zahraničného klubu, 

za ktorý bude pretekár v zahraničí štartovať v súťaži družstiev. 

 

5. V prípade, ak pretekára vo vzťahu k vybavovaniu jeho účasti na atletických pretekoch 

v zahraničí, zastupuje manažér v zmysle čl.2 ods.2 tejto smernice SAZ, žiadosť musí 

obsahovať presné označenie mena, priezviska, dátumu narodenia pretekára a označenie 

atletického klubu registrovaného v SAZ, ktorého je pretekár členom, resp. informáciu, 

že ide o fyzickú osobu – individuálneho člena SAZ, a označenie mena a priezviska 

manažéra. Ustanovenia čl.3 ods. 4 písm. c) a d) platia obdobne. 

 

6. Žiadosť o súhlas so štartom v zahraničí na dlhšiu dobu podaná elektronickou formou musí 

byť: 

a) v prípade žiadosti atletického klubu zaslaná buď z oficiálnej e-mailovej adresy 

atletického klubu, alebo výnimočne aj z inej e-mailovej adresy, avšak v tomto prípade 

osoba oprávnená za atletický klub podpisovať v zmysle vnútorných predpisov 

príslušného atletického klubu musí telefonicky potvrdiť zaslanie žiadosti o udelenie 

súhlasu so štartom pretekára v zahraničí generálnemu sekretárovi SAZ alebo ním 

určenému zamestnancovi SAZ, 



b) v prípade žiadosti manažéra zaslaná buď z oficiálnej e-mailovej adresy manažéra, 

alebo výnimočne aj z inej e-mailovej adresy, avšak v tomto prípade manažér musí 

telefonicky potvrdiť generálnemu sekretárovi SAZ alebo ním určenému 

zamestnancovi SAZ zaslanie žiadosti o súhlas so štartom pretekára v zahraničí, 

c) v prípade žiadosti fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ zaslaná buď z oficiálnej 

e-mailovej adresy fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ, alebo výnimočne aj 

z inej e-mailovej adresy, avšak v tomto prípade fyzická osoba – individuálny člen 

SAZ musí telefonicky potvrdiť generálnemu sekretárovi SAZ alebo ním určenému 

zamestnancovi SAZ zaslanie žiadosti o súhlas so štartom pretekára v zahraničí. 

 

7. K žiadosti manažéra o súhlas so štartom pretekára v zahraničí nie je potrebné pripojiť 

súhlas atletického klubu, ktorého je pretekár členom, so štartom pretekára v zahraničí. 

 

8. Prehľad všetkých podaných žiadostí o udelenie súhlasu so štartom v zahraničí sa 

uverejňuje na oficiálnej internetovej stránke SAZ. 

 

Článok 4 

 

1. Pokiaľ žiadosť atletického klubu, fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ 

alebo manažéra spĺňa náležitosti tejto smernice, súhlas SAZ so štartom pretekára 

v zahraničí udeľuje generálny sekretár SAZ alebo ním určený zamestnanec SAZ. 

 

2. V prípade, ak žiadosť nespĺňa náležitosti tejto smernice alebo ak nebol zaplatený určený 

poplatok za štart v zahraničí v súťaži družstiev, súhlas nebude udelený až do doplnenia 

alebo iného opravenia tejto žiadosti alebo do zaplatenie určeného poplatku. 

 

3. Súhlas SAZ so štartom v zahraničí sa zasiela na oficiálnu e-mailovú adresu atletického 

klubu alebo fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ. Ak o súhlas požiada manažér, 

súhlas SAZ sa zasiela na oficiálnu e-mailovú adresu manažéra. 

 

4. Na oficiálnej internetovej stránke SAZ bude priebežne zverejňovaný zoznam pretekárov, 

ktorí majú povolený štart na atletických pretekoch v zahraničí, ako aj zoznam pretekárov, 

ktorým tento súhlas nebol udelený. 

 

Článok 5 

 

Súhlas SAZ so štartom pretekára v zahraničí sa nevyžaduje od pretekára: 

a) v prípade jeho účasti na atletických pretekov, na ktorých sa zúčastňuje ako člen 

reprezentačného výberu Slovenskej republiky organizovaného alebo zabezpečovaného 

SAZ, 

b) v prípade jeho účasti na atletických pretekov, na ktorých sa zúčastňuje ako člen 

atletického klubu, ktorého je členom alebo hosťujúcim pretekárom, ak sa atletický 

klub v zahraničí zúčastňuje súťaže družstiev so súhlasom SAZ, 

c) v prípade účasti na atletických pretekoch v zahraničí v kategórii žiactva, 

d) v prípade účasti na atletických pretekoch v zahraničí v kategórii veteránov. 

 

Článok 6 
 

1. Výkonný výbor SAZ je oprávnený určiť svojim rozhodnutím, počas ktorých atletických 

pretekov konajúcich sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí pretekár nie je 

oprávnený štartovať v zahraničí. 



2. Povinnosťou atletického klubu, ktorého pretekárovi bol udelený súhlas na štart 

v zahraničí, ako aj povinnosťou fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ, ktorému bol 

udelený súhlas na štart v zahraničí, je informovať Sekretariát SAZ o výsledkoch pretekára 

na atletických pretekoch v zahraničí. Rovnakú povinnosť má aj manažér, ak vybavoval 

štart pretekára v zahraničí. V prípade prekonania slovenského rekordu je povinnosťou 

atletického klubu, fyzickej osoby – individuálneho člena SAZ, resp. manažéra, doručiť 

na Sekretariát SAZ rekordný protokol, ak ho na schválenie rekordu vyžaduje smernica 

SAZ o slovenských rekordoch. 

 

3. V prípade, ak sa zistí, že pretekár štartoval v zahraničí bez súhlasu SAZ alebo počas 

atletických pretekov konajúcich sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, 

kedy nie je pretekár oprávnený štartovať v zahraničí, je povinnosťou generálneho 

sekretára SAZ, resp. ním určeného zamestnanca SAZ, dať návrh na konanie 

pred Disciplinárnou komisiou SAZ. 

 

Článok 7 

 

Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 11.09.2019, účinnosť 

nadobúda dňa 12.09.2019. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.7/2014. 


