SMERNICA č.17
o športových odborníkoch v SATKD
Výkonný výbor SATKD WT dňa 11.1.2019 schválil smernicu v nasledovnom znení:
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Táto smernica upravuje:
• druhy športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť v SATKD na ktorú sa
vyžaduje odborná spôsobilosť a
• druhy športových odborníkov vykonávajúcich činnosť v SATKD, na ktorú sa
nevyžaduje odborná spôsobilosť.
Článok II.
Športový odborník s odbornou spôsobilosťou získanou podľa právnych predpisov (§ 6 ods.
1 písm. a) Zákona o športe)
1. Tréner je športový odborník zodpovedný za riadenie tréningového procesu a vedenie
v súťažiach a v tréningovom procese, na výkon odbornej činnosti ktorého sa vyžaduje
odborná spôsobilosť získaná podľa právnych predpisov1 a osobitného predpisu
SATKD.2
2. Tréner vykonáva činnosť športového odborníka ako tréner, asistent trénera, tréner
alebo kondičný tréner.
3. Lektor vzdelávania trénerov je športový odborník, ktorý prezentuje poznatky a
informácie k vybranej problematike na vybraných typoch školení a ďalšieho
vzdelávania.
Článok III.
Športový odborník s odbornou spôsobilosťou získanou podľa právnych predpisov (§ 6 ods.
1 písm. b) Zákona o športe)
1. Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť v SATKD na základe
odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych predpisov sa považuje lekár, masér,
fyzioterapeut, psychológ, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér
a usporiadateľ.
2. Lekár je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu športovej
reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “reprezentácia”), a má vzdelanie podľa
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osobitného predpisu3 so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
lekárstvo. Na výkon činnosti športového odborníka lekár pre zväzové a klubové
potreby sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné
lekárstvo.
Masér je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie alebo
vykonáva činnosť športového odborníka masér pre zväz, klub. Na výkon činnosti
športového odborníka masér sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného
predpisu4 alebo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.5
Fyzioterapeut je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu reprezentácie
alebo vykonáva činnosť športového odborníka fyzioterapeut pre zväz, klub. Na výkon
činnosti športového odborníka fyzioterapeut sa vyžaduje vzdelanie podľa osobitného
predpisu.6
Psychológ (mentálny tréner) je športový odborník, ktorý je členom realizačného tímu
reprezentácie alebo vykonáva činnosť športového odborníka psychológ pre klub. Na
výkon činnosti športového odborníka psychológ sa vyžaduje vzdelanie podľa
osobitného predpisu.7
Hlavný usporiadateľ je športový odborník, ktorý riadi organizovanie podujatia SATKD
a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa získanú podľa
osobitného predpisu. 8
Bezpečnostný manažér je športový odborník, ktorý organizuje a riadi činnosť
usporiadateľskej služby, pripravuje, riadi, vykonáva a vyhodnocuje bezpečnostné
opatrenia na mieste podujatia SATKD a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti
bezpečnostného manažéra získanú podľa osobitného predpisu. 9
Usporiadateľ je športový odborník, ktorý vykonáva úlohy a činnosť člena
usporiadateľskej služby a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa
získanú podľa osobitného predpisu.10
Delegát je športový odborník, ktorý je rozhodnutím SATKD vysielaný na jednotlivé
podujatia SATKD na účely výkonu kontrolnej, pozorovacej a hodnotiacej činnosti v
súlade s právnymi predpismi a predpismi SATKD, a má odbornú spôsobilosť na výkon
činnosti delegáta získanú podľa osobitného predpisu.11

Článok IV.
Športový odborník s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SATKD (§ 6 ods. 1 písm.
c) Zákona o športe)
1. Za športového odborníka vykonávajúceho odbornú činnosť na podujatiach SATKD na
základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi SATKD sa považuje rozhodca, lektor
vzdelávania a sprostredkovateľ.
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§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
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§ 42 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z
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§ 103 ods. 3 a 4 Zákona o športe
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§ 17 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z
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§ 56 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
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§ 10 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z
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§ 11 zákona č. 1/2014 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z
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§ 12 zákona č. 1/2014 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z
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§ 13a a § 31a zákona č. 1/2014 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z

2

2. Rozhodca je športový odborník, ktorý má právomoc uplatňovať pravidlá Taekwondo
na podujatiach SATKD, na ktoré bol nominovaný. Na výkon funkcie rozhodcu sa
vyžaduje odborná spôsobilosť získaná podľa osobitného predpisu SATKD.12
3. Rozhodca vykonáva činnosť športového odborníka ako hlavný rozhodca, bodový
rozhodca, medzinárodný rozhodca, doplnkový rozhodca pre zápas a poomsae.
4. Lektor vzdelávania je športový odborník, ktorý prezentuje športové predpisy,
poznatky a informácie k vybranej problematike na vybraných typoch školení
rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov, delegátov zväzu a lektorov vzdelávania, a
ktorý je oprávnený vykonávať licenčné skúšky rozhodcov, delegátov zväzu a lektorov
vzdelávania.
5. Športový administrátor vykonáva činnosť športového odborníka ako zväzový13 alebo
klubový matrikár, ktorý zabezpečuje a eviduje osobné údaje o svojich členoch
v informačnom systéme SATKD.14
6. Skúšobný komisár je športový odborník, ktorý má právomoc organizovať skúšky
technickej vyspelosti na základe osobitného predpisu SATKD.15
Článok V.
Športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná spôsobilosť (§ 6 ods.
1 písm. d) Zákona o športe)
1. Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť v SATKD na ktorú sa v súlade s
pravidlami súťaže a predpismi SATKD nevyžaduje odborná spôsobilosť, a ktorý sa
povinne zúčastňuje alebo podieľa na organizácii podujatí SATKD podľa osobitného
predpisu SATKD,16 sa považuje
a. technik
b. mediálny pracovník
c. člen realizačného tímu
2. Za športového odborníka vykonávajúceho činnosť na podujatiach SATKD, na ktorú sa
v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SATKD nevyžaduje odborná spôsobilosť, sa
považuje
a. osoba zabezpečujúca organizáciu podujatia,
b. osoba zabezpečujúca riadenie majstrovských a ligových súťaží,
c. osoba zabezpečujúca údržbu, správu a prevádzkovanie infraštruktúry,
d. osoba podieľajúca sa na materiálno-technickom zabezpečení a zabezpečení
športovej činnosti v klube alebo v zväze.
Článok VI.
Kontrolór a funkcionár (§ 6 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o športe)
Za športového odborníka sa považuje
• kontrolór SATKD,
• funkcionár.17
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Článok VII.
Spoločné ustanovenia
1. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa článku 2 až 5 vzniká
dňom zápisu športového odborníka do Informačného systému športu.
2. Za športového odborníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou sa považuje aj osoba,
ktorá získala odbornú spôsobilosť v zahraničí a má uznaný doklad o odbornej
kvalifikácii podľa osobitného predpisu18.]
Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
1. Táto smernica nadobúda platnosť schválením výkonným výborom dňa 11.1.2019 Ing.
Pavel Ižarik Prezident SATKD v.r.

Príloha:
1. Registračný formulár športových odborníkov
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§ 35 až 37a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 29 až 32 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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