SMERNICA č.16
Delegát SATKD
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje vzdelávanie Delegátov v podmienkach SATKD v zmysle ust. § 6
ods. 1 písmeno b) zákona o športe a v zmysle ust. § 13a zákona č. 1/2014 Z. z. o
organizovaní verejných športových podujatí
2. Smernica tiež upravuje:
• postavenie Delegáta v súťažiach organizovaných v SATKD
• odbornú prípravu športového odborníka na jeho prácu v pozícii Delegáta
• spôsob, oblasti, rozsah, dĺžku a formy vzdelávania
• vykonávanie preskúšania účastníkov vzdelávania
Článok II.
Podmienky pre výkon delegáta
1. Delegátom môže byť fyzická osoba, ktorá:
• dosiahla vek 18 rokov
• je zdravotne spôsobilá
• dosiahla aspoň úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania
• je bezúhonná
• pôsobila v Taekwondo najmenej päť rokov ako pretekár, tréner, rozhodca alebo
funkcionár
• úspešne absolvovala odbornú prípravu a skúšku na výkon funkcie delegáta
• má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta
2. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje platnou lekárskou prehliadkou, ktorá musí byť
nahratá v IS SATKD.
3. Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením.
4. Stratu zdravotnej spôsobilosti alebo stratu bezúhonnosti je delegát povinný
bezodkladne oznámiť SATKD.
Článok III.
Práva a povinnosti Delegáta
1. Delegát SATKD je vysielaný z rozhodnutia SATKD na jednotlivé súťaže SATKD. Vykonáva
na súťažiach kontrolnú, pozorovaciu a hodnotiacu činnosť
2. Delegát má za povinnosť:
• vykonávať svoje poslanie zodpovedne, nestranne, nezávisle v zmysle športových
noriem a v duchu fair-play
• dozerať a hodnotiť dodržiavanie povinností podľa zákona o organizovaní
verejných športových podujatí
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•

dozerať a hodnotiť dodržiavanie povinností podľa vnútorných predpisov SATKD
najme podľa smernice 2:
- článok 4 – povinnosti organizátora
- článok 5, bod 4 – súťažné pravidlá
- článok 7 – miesto konania súťaže
- článok 8 – zdravotné zabezpečenie
- článok 9 – priebeh súťaže
- článok 10 – dodržiavanie práv a povinností účastníkov podujatia
najme podľa smernice 7:
- článok 2 – práva a povinnosti RK
- článok 8 – oblečenie rozhodcov
- článok 9 – nominácia rozhodcov
• je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia
• sledovať správanie rozhodcov, pretekárov, divákov, trénerov a funkcionárov
• sledovať ako rozhodcovia pri stretnutí dodržujú a uplatňujú pravidlá SATKD a ich
vzájomnú spoluprácu
• kontrolovať ako sa plnia ustanovenia noriem a smerníc riadiaceho orgánu
• sledovať pred súťažou, v priebehu súťaže a po jej ukončení všetky okolnosti,
súvisiace s výkonom rozhodcov a pravdivo ich uviesť vo svojej správe
• svojím prístupom a pedagogickým taktom vytvoriť pre rozhodcov optimálne
podmienky na ich výkon
• dozerá aby bol zabezpečený primeraný komfort pre divákov
• je povinný o zistených nedostatkoch týkajúcich sa organizácie a bezpečnosti
podujatia bezodkladne upovedomiť hlavného usporiadateľa alebo
bezpečnostného manažéra s požiadavkou na ich odstránenie
• v prípade ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu
ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,
Delegát ústnym vyhlásením vyzve organizátora podujatia prostredníctvom
hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia v
súlade so športovými pravidlami,
• neustále sa odborne zdokonaľovať a zvyšovať svoju odbornosť účasťou na
školeniach, seminároch a prednáškach zameraných na vzdelávanie Delegátov
• konať a postupovať vo svojom osobnom, spoločenskom a pracovnom živote tak,
aby nepoškodzoval svoje dobré meno, meno delegátskeho stavu a meno SATKD
• byť k dispozícii SATKD a v prípade, ak nemôže vykonávať činnosť Delegáta z
dôvodu choroby, pracovných povinností, opustenia územia Slovenskej republiky
a iných prekážok je povinný vopred sa ospravedlniť.
3. Delegát je opravnený:
• vlastniť preukaz Delegáta
• užívať práva vyplývajúce zo smerníc SATKD
• v súvislosti s vykonávaním dozoru na športovom podujatí vyhotovovať obrazové,
zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie
účastníkov podujatia a plnenie povinností organizátora podujatia vrátane
zistených nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie,
• byť nominovaný na súťaž v čase tvorby kalendára na príslušný rok
4. Priestupku sa dopustí delegát ak:
• sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia
• nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa tejto smernice
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•

vykonáva funkcionársku činnosť v kluboch zúčastňujúcich sa súťaže, na ktorých
má zastupovať SATKD ako Delegát
• zneužíva alebo akýmkoľvek spôsobom šíri dôverné informácie o SATKD a jeho
činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže a dobré meno, povesť a záujmy
SATKD
• použije zakázané látky počas výkonu svojej funkcie na športových podujatiach
• nerešpektovanie povinností a priestupkov Delegáta je disciplinárnym previnením.
5. Delegát sa počas svojho pôsobenia riadi:
• Platnými predpismi SR najmä zákonom o organizovaní verejných športových
podujatí a zákonom o športe
• Stanovami SATKD
• Smernicami a predpismi SATKD
• Touto smernicou
• Právami a povinnosťami pre činnosť Delegáta
Článok IV.
Správa Delegáta
1. Delegát o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú správu, v
ktorej pravdivo informuje o priebehu športového podujatia.
2. Správa musí byť pravdivá, objektívna a musí neskreslene vypovedať o všetkých
skutočnostiach, ktoré sa pred, na a počas súťaže udiali.
3. Prílohou správy aj nasledovné záznamy ak ich Delegát vyhotovoval a to:
• záznamy, a to obrazové, zvukové alebo iné záznamy, preukazujúce nevhodné
konanie alebo správanie účastníkov podujatia
• zoznam zistených nedostatkov
• zoznam opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
4. Správu predkladá VV SATKD na prerokovanie a prijatie potrebných opatrení.
Článok V.
Odborná príprava vzdelávania Delegáta
1. SATKD pri odbornej príprave Delegátov zabezpečuje dodržanie princípu jednotného
vzdelávania týchto športových odborníkov.
2. Zodpovednosť za odbornú prípravu, vzdelávanie a odborné preskúšanie Delegátov nesie
komisia ktorú nominuje VV SATKD. Odbornú prípravu Delegáta zabezpečuje
prostredníctvom lektorov vzdelávania Delegátov pre jednotlivé oblasti.
3. V podmienkach SATKD sa stanovuje odborná príprava pre Delegáta v trvaní 8 hodín.
4. Odborná príprava Delegáta sa skladá z teoretickej a z praktickej časti.
5. Obsahovo je vzdelávanie zamerané tak, aby zahŕňalo všetky oblasti zákonných,
športových a doplnkových odborných noriem, a to najmä:
• právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí
• verbálna a neverbálna komunikácia
• základné vedomosti pre poskytnutie prvej pomoci
• základné vedomosti pre zabezpečenie požiarnej ochrany
• základné vedomosti o pravidlách SATKD
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• praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií,
6. Doplnkové vzdelávanie pozostáva predovšetkým v príprave z oblastiach psychológie,
pedagogiky, etiky. Ďalšie vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou individuálneho
vzdelávania.
7. Odborná a skúšobná komisia sa skladá z min troch členov:
• Bezpečnostného manažéra
• Člena rozhodcovskej komisie
• Člena Výkonného výboru
Článok VI.
Záverečná skúška a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
1. Po absolvovaní odbornej prípravy uvedenej v tejto smernici článok 5 ods. 5 je uchádzač
oprávnený zúčastniť sa skúšky po uhradení poplatku za jej absolvovanie, ktorý je
uvedený v ekonomickej smernici.
2. Skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov a skladá sa
z:
• písomnej časti vo forme testu
• ústnej časti, vykonáva sa až po úspešnom absolvovaní písomnej časti
3. Platnosť osvedčenia vydáva na 3 roky.
4. Po uplynutí je potrebné preškolenie pre komisiou formou písomného testu.
5. Delegát je športový odborník, ktorému oprávnenie na výkon činnosti vydáva SATKD a
vznikne dňom zápisu do IS SATKD na základe odovzdaného registračného formulára.
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Táto smernica nadobúda platnosť schválením výkonným výborom dňa 11.1.2019

Ing. Pavel Ižarik Prezident SATKD v.r.

Prílohy:
1. Správa delegáta
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