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Športovo-technická komisia 
 

 

Článok 1 

Športovo-technická komisia 

 

1. Športovo-technická komisia (ďalej len „ŠTK“) je odborná zložka, ktorá zodpovedá 

za športovo-technické zabezpečenie atletických súťaží. Spravidla sa zriaďuje na úrovni SAZ 

a na úrovni oblastných atletických zväzov. 

 

2. Športovo-technická komisia SAZ zodpovedá za športovo-technické zabezpečenie atletických 

súťaží organizovaných na úrovni SAZ, najmä majstrovstiev Slovenskej republiky, pretekov 

zaradených do súťaže „Atletická liga“ a podľa potreby aj iných pretekov organizovaných 

pod patronátom SAZ. Jej návrhy a rozhodnutia v odborných otázkach, súvisiacich s pravidlami 

atletických súťaží Svetovej atletiky, sú pre členov SAZ záväzné. Športovo-technické komisie 

oblastných atletických zväzov zodpovedajú za športovo-technické zabezpečenie atletických 

súťaží organizovaných na úrovni jednotlivých oblastných atletických zväzov. 

 

3. Hospodárske zabezpečenie činnosti ŠTK SAZ vykonáva VV SAZ na základe schváleného 

rozpočtu SAZ. Hospodárske zabezpečenie činnosti športovo-technických komisií oblastných 

atletických zväzov si zabezpečujú zo svojich rozpočtov jednotlivé oblastné atletické zväzy. 

 

4. Členmi ŠTK SAZ sú: 

a) zástupca VV SAZ, 

b) iní členovia menovaní VV SAZ pre činnosť v ŠTK SAZ. 

 

5. Zloženie športovo-technických komisií oblastných atletických zväzov si určujú vo svojich 

vnútorných predpisoch jednotlivé oblastné atletické zväzy. 

 

6. ŠTK SAZ plní najmä nasledovné úlohy: 

a) v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou SAZ, Komisiou mládeže SAZ 

a organizátormi atletických podujatí zostavuje návrh termínovej listiny SAZ, 

b) v spolupráci s Komisiou SAZ pre medzinárodné vzťahy pripravuje podklady 

pre kalendárny kongres Svetovej atletiky, 

c) vypracováva a vyhodnocuje návrhy súťažných poriadkov majstrovských súťaží SAZ, 

mítingov a iných podujatí organizovaných v rámci SAZ, kontroluje dodržiavanie 

súťažných poriadkov SAZ a vyhodnocuje súťaže družstiev a jednotlivcov organizované 

SAZ a oblastnými atletickými zväzmi, 

d) riadi majstrovské súťaže jednotlivcov a družstiev, pričom priame riadenie jednotlivých 

pretekov zabezpečuje prostredníctvom technických delegátov, ktorí zodpovedajú 

za športovo-technickú organizáciu súťaže na štadióne, 

e) v spolupráci s Komisiou rozhodcov SAZ zabezpečuje školenia funkcionárov pretekov 

(napr. riaditeľ pretekov, športovo-technický delegát, riadiaci súťaže, hlavný zapisovateľ, 

hlásateľ), 

f) vedie a každoročne aktualizuje evidenciu športovo-technických delegátov, riadiacich 

súťaže a lektorov vzdelávania technických delegátov a riadiacich súťaže, 

g) navrhuje športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže na súťaže organizované 

SAZ, 



h) určuje lektorov vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže 

na jednotlivých školeniach a seminároch športovo-technických delegátov a riadiacich 

súťaže. 

 

7. ŠTK SAZ predkladá VV SAZ na schválenie najmä: 

a) návrh termínovej listiny SAZ a rozpis súťaží organizovaných SAZ, 

b) komplexné vyhodnotenie súťaží družstiev a jednotlivcov organizovaných SAZ a OAZ, 

c) rozsah pretekania sa v SAZ, 

d) návrh štruktúry súťaží SAZ, 

e) návrh ročenky SAZ. 

 

8. Súčasťou ŠTK SAZ je štatistická podkomisia SAZ, ktorá vykonáva štatistické sledovania 

v SAZ, zabezpečuje ich spracovanie a zverejnenie v atletickej ročenke, a to najmä tabuľky 

výkonov, prehľady výsledkov, rekordov a počtu zúčastnených pretekárov v majstrovských 

súťažiach a pod., spracováva historické tabuľky a predkladá na schválenie slovenské rekordy. 

Činnosť podkomisie riadi a za jej činnosť zodpovedá predseda ŠTK SAZ alebo ním poverený 

člen ŠTK SAZ. 

 

9. Pokyny pre činnosť športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže na príslušný rok 

zverejňuje ŠTK SAZ na internetovej stránke SAZ a v brožúre Atletické súťaže SAZ. 

 

10. Športovo-technické komisie oblastných atletických zväzov plnia najmä nasledovné úlohy: 

a) delegujú športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže na atletické súťaže 

organizované oblastnými atletickými zväzmi a atletickými klubmi, 

b) navrhujú ŠTK SAZ športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže na súťaže 

organizované SAZ. 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia k vykonávaniu činnosti 

športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže 

 

1. Táto smernica upravuje základné zásady vykonávania činnosti športovo-technického delegáta 

a riadiaceho súťaže na atletických súťažiach organizovaných Slovenským atletickým zväzom 

(ďalej len „SAZ“), oblastnými atletickými zväzmi a atletickými klubmi a inými subjektmi, 

pôsobiacimi v atletike (ďalej len „atletické kluby“), ktoré sú členmi SAZ, a podmienky 

získania kvalifikácie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže. 

 

2. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže je športový odborník, je to odborný, športovo–

technický funkcionár, ktorý je na atletických súťažiach organizovaných SAZ, oblastnými 

atletickými zväzmi a atletickými klubmi zodpovedný spolu s organizátorom súťaže za to, 

že všetky technické opatrenia počas atletických súťaží sú v úplnej zhode s Technickými 

pravidlami Svetovej atletiky, príručkou Svetovej atletiky Manuál atletických zariadení 

a s ustanovenia platného súťažného poriadku SAZ na príslušný rok, prípadne s ustanovenia 

platného súťažného poriadku oblastného atletického zväzu. 

 

Článok 3 

Základné zásady vykonávania 

funkcie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže 

 

1. Pri atletických súťažiach organizovaných SAZ, oblastnými atletickými zväzmi a atletickými 

klubmi sú oprávnení funkciu športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže vykonávať len 

osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v tejto smernici a sú členmi SAZ. 

 



2. Podmienkou pre vykonávanie funkcie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže je 

jeho primeraný telesný, zdravotný alebo duševný stav. 

 

3. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže zodpovedá za regulárny priebeh atletických 

súťaží, za dodržiavanie pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky a súťažného poriadku 

SAZ, prípadne súťažného poriadku oblastného atletického zväzu a propozícií pretekov. 

 

4. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže musí pôsobiť na atletických súťažiach dôstojne 

a výchovne v styku s ostatnými funkcionármi pretekov, so športovcami, trénermi a inými 

osobami. 

 

5. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže má právo dávať námety a pripomienky 

k pravidlám atletických súťaží Svetovej atletiky, súťažnému poriadku SAZ a súťažnému 

poriadku oblastného atletického zväzu, k činnosti športovo-technických komisií a iných 

atletických orgánov. 
 

6. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže 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. 
 

7. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže je povinný čo najskôr oznámiť ŠTK SAZ zmeny 

svojich osobných údajov. 
 

Článok 4 

Podmienky získania kvalifikácie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže 
 

 Podmienkou pre získanie kvalifikácie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže je 

členstvo v SAZ, vek 23 rokov, kvalifikácia minimálne rozhodcu II. kvalifikačného stupňa 

(rozhodca na oblastnej úrovni), účasť na školení športovo-technických delegátov a riadiacich 

súťaže a úspešné zloženie určenej záverečnej skúšky. 
 

Článok 5 

Práva a povinnosti športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže 
 

1. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže je povinný sa osobne zúčastniť súťaže, na ktorú 

bol delegovaný príslušnou športovo-technickou komisiou. Ak sa športovo-technický delegát 

a riadiaci súťaže nemôže súťaže zúčastniť, je povinný to čo najskôr oznámiť orgánu, ktorý ho 

na atletickú súťaž delegoval a usporiadateľovi súťaže. 
 

2. Športovo-technický delegát a riadiaci súťaže sa ďalej  

a) podieľa na spracovaní propozícií súťaže a odsúhlasuje ich pred zverejnením 

na internetovej stránke SAZ, 

b) dbá o to, aby propozície súťaže obsahovali všetky potrebné údaje, časový program 

súťaže a aby boli včas (spravidla 1 mesiac pred súťažou) zverejnené na internetovej 

stránke SAZ, 

c) v súťažiach družstiev po zverejnení Súťažného poriadku SAZ vydá pred úvodným 

kolom súťaže spravodaj súťaže s pokynmi pre usporiadanie kola súťaže, s uvedením 

spôsobu zaplatenia poplatku za účasť na súťaži a oznámi čas technickej porady 

pred súťažou, 

d) preverí dodanie cien pre atlétov (napr. medaily, diplomy, poháre) usporiadateľovi 

súťaže zo strany SAZ, 

e) kontroluje oprávnenosť štartu prihlásených atletických klubov a atlétov 

(napr. registrácia v SAZ, štátna, resp. klubová príslušnosť, hosťovanie, vekové 

obmedzenie, rozsah pretekania, počet štartov v súťaži), štart atléta v inej vekovej 

kategórii je možný iba vtedy, ak sa v ten deň nekoná súťaž v obdobnej disciplíne jeho 

vekovej kategórie, 



f) pri nadmernom počte atlétov prihlásených na súťaž urobí výber atlétov podľa 

výkonnosti (aj s prípadnými náhradníkmi), pričom berie do úvahy aj výkony v príbuznej 

disciplíne a zverejní ho na internetovej stránke SAZ spôsobom určených Súťažným 

poriadkom SAZ a propozíciami súťaže, 

g) v prípade potreby aktualizuje časový program súťaže vychádzajúci z počtu prihlásených 

atlétov a zverejní ho na internetovej stránke SAZ spôsobom určených Súťažným 

poriadkom SAZ a propozíciami súťaže, 

h) ak pre nepriaznivé počasie dôjde k odloženiu pretekov alebo disciplíny, dohodne spolu 

s riaditeľom pretekov a vedúcim rozhodcom pretekov náhradný dátum alebo čas 

konania pretekov alebo disciplíny a oznámi to všetkým zainteresovaným, 

i) pred začatím pretekov skontroluje pripravenosť a vybavenosť štadióna (napr. rozhlas, 

vetromery, vyznačenie nulových čiar pri skokoch a výsekov dopadiska, regulárnosť 

vrhačských kruhov, hladinu vody vo vodnej priekope, ochrannú klietku pri hodoch), 

j) v súťažiach družstiev na technickej porade pred začiatkom pretekov prevezme 

od vedúcich družstiev prehľad štartov a oznámi im počet štartujúcich v každej 

disciplíne, pričom v súlade so Súťažným poriadkom SAZ a propozíciami súťaže má 

právo vyradiť najslabších atlétov, ak by to ovplyvňovalo časové a technické zvládnutie 

disciplíny. Ak to umožňujú podmienky súťaže, takto vyradených atlétov môže vedúci 

družstva preradiť na inú disciplínu, 

k) ak sa na niektorú disciplínu odprezentuje iba jeden atlét (na majstrovstvách jednotlivcov 

jeden alebo dvaja atléti), oznámi to bez meškania vedúcim družstiev a povolí prípadnú 

zmenu prihlášok, aby sa súťaž alebo majstrovstvá mohli uskutočniť. Ak aj potom ostane 

odprezentovaný iba jeden atlét, disciplína sa neuskutoční a prihláška atléta môže byť 

presunutá na inú disciplínu, 

l) pri prezentácii spolupracuje s usporiadateľom súťaže pri určení výšky poplatkov 

a pokút, a to v súlade so Súťažným poriadkom SAZ a propozíciami súťaže, 

m) pri pretekoch organizovaných SAZ po skončení pretekov pripraví na fakturáciu sumu 

výšky štartovného pre jednotlivé kluby,  

n) zoraďuje atlétov do rozbehov (vrátane dráh) a určuje postupový kľúč, a to v súlade 

s Technickým pravidlom Svetovej atletiky 20.1 až 20.8. Pri zaraďovaní atlétov 

do rozbehov, behov a poradie ich zápisu do technických disciplín vychádza z výkonov 

atlétov v danej sezóne, pričom môže prihliadať aj na výsledky halovej sezóny, prípadne 

i predchádzajúcej sezóny, 

o) určuje základné výšky a zvyšovanie latky vo vertikálnych skokoch, pokiaľ neboli 

uvedené v Súťažnom poriadku SAZ a propozíciách súťaže, 

p) dohliada na správnosť vyhotovenia zápisov z disciplín. Po skončení disciplíny 

skontroluje správnosť vyhodnotenia výsledkov rozhodcami, dohliada na písanie 

výsledkov podľa pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky, na bodovanie viacbojov 

a určenie poradia družstiev v behoch mimo dráhy, 

q) zabezpečuje zverejnenie výsledkov disciplíny na určenej vývesnej tabuli s uvedením 

času ich vyvesenia a zabezpečí ich odoslanie na internetovú stránku SAZ, 

r) počas súťaže družstiev zabezpečuje zo zápisov disciplín bodovanie súťažiacich 

družstiev a informuje súťažiaci družstvá o priebežnom bodovom stave, 

s) ak člen jury pretekov rozhoduje o protestoch podaným na štadióne proti výsledkom, 

t) najneskôr po skončení pretekov porovná správnosť a kompletnosť oficiálnych 

výsledkov s originálmi zápisov a zabezpečí zverejnenie prípadných korekcií výsledkov, 

u) v súťažiach družstiev po skončení každého kola súťaže vydá spravodaj súťaže 

so zhodnotením usporiadaného kola súťaže, pripomienkami k jeho organizácii, 

opravami výsledkov (vrátane opravy bodovania), so zverejnením prípadných trestov 

a pokút za porušenie súťažného poriadku, uvedením oficiálnej tabuľky kola súťaže 

i celkového bodového stavu súťaže s pokynmi na ďalšie kolo súťaže, spravodaj súťaže 

zverejní určeným spôsobom na internetovej stránke SAZ. Proti jeho rozhodnutiam 

uvedeným v spravodaji súťaže je možnosť podať odvolanie na príslušnú športovo-

technickú komisiu, 



v) vyúčtuje si cestovné náležitosti a odmenu za výkon svojej funkcie spôsobom a vo výške 

určenej smernicami SAZ, 

w) najneskôr na konci sezóny na zasadnutí ŠTK SAZ informuje o zabezpečení a priebehu 

súťaže. 

 

Článok 6 

Dôvody odobratia kvalifikácie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže 

 

1. Dôvody odobratia kvalifikácie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže sú najmä: 

• zrušenie členstva v SAZ, 

• dlhodobé nevykonávanie činnosti, 

• nepriaznivý telesný, zdravotný alebo duševný stav, 

• uloženie trestu zákazu výkonu funkcie alebo trestu vylúčenia zo SAZ v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SAZ. 

 

2. O odobratí kvalifikácie športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže z vlastného 

alebo iného podnetu rozhoduje ŠTK SAZ nadpolovičnou väčšinou hlasov členov ŠTK SAZ. 

V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda ŠTK SAZ. Proti rozhodnutiu ŠTK 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 7 

Lektor vzdelávania technických delegátov a riadiacich súťaže 

 

1. Lektor vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže je športový odborník, 

ktorý zabezpečuje riadne vzdelávanie športovo - technických delegátov a riadiacich súťaže 

na školeniach športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže v súlade pravidlami 

atletických súťaží Svetovej atletiky a v súlade s platnými predpismi SAZ. 

 

2. Lektora vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže menuje VV SAZ 

na návrh ŠTK SAZ zo športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže, ktorí sú rozhodcami 

III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na národnej úrovni) a ktorí vykonávajú funkciu 

športovo-technického delegáta a riadiaceho súťaže aspoň 5 rokov. Menovanie za lektora 

vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže je platné na 2 roky, menovanie 

možno viackrát opakovať. 

 

Článok 8 

Zoznam športovo-technických delegátov, riadiacich súťaže 

a lektorov vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže 

 

1. ŠTK SAZ vedie zoznamy športovo-technických delegátov, riadiacich súťaže a lektorov 

vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže a zverejňuje ich 

na internetovej stránke SAZ, prípadne aj v brožúre Atletické súťaže SAZ. 

 

2. Podkladom pre spracovanie zoznamov uvedených v odseku 1. je registrácia členov atletických 

klubov vykonaná v zmysle smerníc SAZ Organizačno-legislatívnou komisiou SAZ 

na príslušných rok, a vlastná pomocná evidencia vedená ŠTK SAZ. 

 

3. Ak osoby, ktoré boli uvedené v zozname podľa odseku 1. v príslušnom roku, nie sú v roku 

nasledujúcom po tomto roku zaregistrované ako členovia SAZ, budú pre tento nasledujúci rok 

vyradené zo zoznamu podľa odseku 1., avšak budú naďalej vedené vo vlastnej pomocnej 

evidencii vedenej ŠTK SAZ. 

 



Článok 9 

Organizácia školení športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže 

 

1. Obsahovú náplň, časový rozsah školení športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže 

delegátov určuje ŠTK SAZ. 

 

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

školení športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže. Výšku odmien lektorov 

vzdelávania športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže na školeniach a spôsob úhrady 

organizačného zabezpečenie školenia určujú príslušné smernice SAZ. 

 

3. Účasť na školeniach športovo-technických delegátov a riadiacich súťaže môže byť podmienená 

zaplatením účastníckeho poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok môže určiť VV SAZ 

pred začiatkom školenia na návrh ŠTK SAZ. Maximálna výška poplatku je stanovená 

v smernici SAZ o poplatkoch. 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 15.12.2021, účinnosť 

nadobúda dňa 16.12.2021. 


