
Komisia rozhodcov SAZ 
 

PLÁN ŠKOLENÍ  A  SEMINÁROV  ROZHODCOV  NA  ROK  2020 
 

Školenia rozhodcov 
 

1. školenie rozhodcov 3. kvalifikačného stupňa – predpokladaný počet školení v roku 2020 

maximálne 1, uskutoční sa pri počte záujemcov o účasť minimálne 10. Výber účastníkov školenia 

z prihlásených záujemcov uskutoční Komisia rozhodcov SAZ. 

 predpokladaný termín:  jeseň 2020 

 miesto konania:   Trnava 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: filo@atletikasvk.sk 

 

2. školenie rozhodcov 2. kvalifikačného stupňa – v každom školení musí byť minimálne 

10 účastníkov. 

 termín:     28.03.2020 

 miesto konania:   Bratislava 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: dagbelak@gmail.com 

 

 termín:     13.-14.06.2020 

 miesto konania:   Košice 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: hanusovasilvia@gmail.com 

 

3. školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa – v každom školení musí byť minimálne 

10 účastníkov. 

 termín:     28.03.2020 

 miesto konania:   Bratislava 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: dagbelak@gmail.com 

 

 termín:     13.-14.06.2020 

 miesto konania:   Košice 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: hanusovasilvia@gmail.com 

 

 termín:     jeseň 2020 

 miesto konania:   Banská Bystrica 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: ivan.cillik@umb.sk 

 

Ďalšie školenia rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa sa budú konať podľa požiadaviek atletických 

oddielov a oblastných atletických zväzov, pri dodržaní minimálneho počtu účastníkov, ako aj s ohľadom 

na možnosti rozpočtu SAZ. 

 

Špecializačné semináre rozhodcov 

 

Špecializačný seminár rozhodcov pre meranie a váženie náčinia 

 termín:     23.02.2020 

 miesto konania:   Bratislava 

 prihlasovanie záujemcov na e-mail: filo@atletikasvk.sk 

 

V prípade záujmu o uskutočnenie ďalších špecializačných seminárov rozhodcov (napr.štartérov, obsluhy 

časomerných zariadení, rozhodcov chôdze) záujemcovia môžu kontaktovať JUDr.Petra Fila, predsedu 

KR SAZ, e-mail: filo@atletikasvk.sk. 
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Školenia a semináre sa môžu uskutočniť iba so súhlasom Komisie rozhodcov SAZ, ktorá určí aj 

presné termíny a garantov jednotlivých školení a seminárov na základe požiadaviek atletických oddielov 

a oblastných atletických zväzov. 

 

Garanti sú povinní pred konaním školenia alebo seminára písomne alebo e-mailom informovať 

predsedu Komisie rozhodcov SAZ a Sekretariát SAZ o termíne a mieste konania školenia 

alebo seminára, o predpokladanom počte účastníkov a dohodnúť sa na spôsobe a termíne zúčtovania 

akcie. 

 

Po skončení školenia alebo seminára je garant povinný akciu zúčtovať na Sekretariáte SAZ 

a písomne alebo e-mailom zaslať predsedovi Komisie rozhodcov SAZ informáciu o uskutočnenom 

školení alebo seminári s uvedením počtu účastníkov a ich zoznamom s menom, dátumom 

narodenia, oddielovou príslušnosťou a výsledkom skúšky. V prípade neoznámenia uvedených údajov, 

náklady na akciu nebudú SAZ uhradené. 

 

 Náklady na lektorov školení a seminárov a iné náklady priamo súvisiace so školeniami 

a seminármi hradí po predchádzajúcej dohode SAZ. 

 

 Účastníkom školení a seminárov sa nebudú hradiť z prostriedkov SAZ náklady 

na cestovné, stravovanie a ubytovanie. 

 

 

 

 

 

 

         JUDr. Peter Filo 

        predseda Komisie rozhodcov SAZ 


