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POKYNY K VYPLNENIU
REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU

ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV S PRÍSLUŠNOSŤOU K SPF

1. Vyplnený formulár vytlačte celý aj s nevyplnenými stranami (podpis na formulári je potrebné úradne overiť
u notára alebo na matrike miestneho úradu).

2. K formuláru s úradne overeným podpisom priložte:
a) úradne overené kópie všetkých potrebných dokladov o odbornej spôsobilosti:

- v prípade, ak dokladujete odbornú spôsobilosť vysokoškolským diplomom, je potrebné doložiť aj úradne
overenú kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške

- v prípade, ak dokladujete odbornú spôsobilosť stredoškolským dokladom, predkladáte úradne overenú
kópiu vysvedčenia alebo maturitného vysvedčenia

- v prípade, ak dokladujete odbornú spôsobilosť osvedčením o odbornej spôsobilosti, predkladáte úradne
overenú kópiu tohto osvedčenia s výnimkou osvedčenia vydaného Slovenskou plaveckou federáciou,
kedy postačuje obyčajná kópia

b) úradne overenú kópiu o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii, v prípade ukončeného
vzdelania alebo odbornej kvalifikácie v zahraničí (diplom alebo osvedčenie)

c) originál výpisu z registra trestov, v prípade vykonávania činnosti športového odborníka pre mládež nie starší ako
3 mesiace (mládežou sa rozumie športovec do 23 rokov veku - § 3 písm. n) Zákona o športe)

3. Predložené doklady sa nevracajú a uchováva ich Slovenská plavecká federácia.
4. Registračný formulár s úradne overeným podpisom a s priloženými dokladmi zašlite doporučenou poštou na adresu

sídla: Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava. Na obálku do ľavého horného rohu
odporúčame napísať “Registračný formulár“. Uvedené dokumenty môžete doručiť aj osobne na sekretariát
Slovenskej plaveckej federácie na adrese: Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava v pracovných dňoch od 8.30 hod. do
15.00 hod.

Vysvetlivky k jednotlivým častiam formuláru:

I. Všeobecná časť - Osobnéúdaje

Osobné údaje sa zverejňujú bez rodného čísla a adresy športového odborníka.

1 registračné číslo členaSlovenskej plaveckej federácie uvedené v evidencii na www.swimmsvk.sk začínajúce na

SVK
2 adresa zapísaná v občianskom preukaze ako trvalý pobyt, obdobný pobyt – týka sa napr. cudzincov alebo

prechodný pobyt - uvádza sa iba prechodný pobyt oficiálne hlásený v zmysle § 8 zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR

3 uvádza sa v prípade, ak je iná ako adresa trvalého alebo obdobného príp. prechodného pobytu
4 uvádza len osoba, ktorá čestný titul alebo ocenenie dostala
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II. Osobitná časť - Profesijnéúdaje

V osobitnej časti formuláru vyplňujete dva druhy profesijných údajov športových odborníkov. Pod písmenami
A až C2 sú uvedené jednotlivé kategórie športových odborníkov, vykonávajúcich odbornú činnosť v športe na základe
odbornej spôsobilosti získanej na základe osobitného predpisu (Zákon o športe). Pod písmenom D sú zase uvedené
jednotlivé kategórie športových odborníkov, ktorí na vykonávanie odbornej činnosti v športe v súlade s pravidlami
súťaže a predpismi SPF nepotrebujú odbornúspôsobilosť.

V častiach A až D si vyhľadajte športového odborníka napr. tréner, rozhodca, obsluhovateľ EČZ, člen technickej
čaty a iné, pod ktorým sa chcete registrovať. Je možné a pravdepodobné, že sa budete registrovať nielen na jeden druh
vykonávanej odbornej činnosti, ale na viacero (napr. ako tréner a aj ako rozhodca alebo zároveň ešte aj ako
obsluhovateľ EČZ či hospodár pretekov). V takýchto prípadoch vyplňujte vždy tú časť formuláru, ktorá zodpovedá
činnosti, ktorú ako športový odborník vykonávate alebo budete vykonávať.

Na každú vypísanú činnosť je potrebné uviesť a následne predložiť vždy len jeden doklad o odbornej spôsobilosti,
o zápis ktorej žiadate (napr. k trénerovi je potrebnéuviesťúdaje z diplomualeboosvedčeniaasúčasne, aksa registrujete
aj ako rozhodca, uvádzate údaje z príslušnéhoosvedčenia).

Tie kategórie športových odborníkov, ktorí na vykonávanie svojej činnosti potrebujú odbornú spôsobilosť, sú
uvedené v častiach A až C2 formuláru samostatne každý športový odborník s uvedením konkrétneho názvu
športového odborníka a ostatných údajov na vyplnenie (tie sú vysvetlené nižšie).

Ostatní športoví odborníci, ktorých odborná spôsobilosť sa nevyžaduje, sú uvedení spoločne v časti D formuláru
formou koloniek, v ktorých krížikom označte konkrétnu kategóriu športového odborníka. Opätovne je možné a
pravdepodobné, že označíte a budete sa registrovať nielen v jednej kategórii uvedenej v tejto časti formuláru, ale vo
viacerých (napr. ako hlásateľ a zároveň ozvučovateľ alebo ešte aj ako člen technickej čaty).

Vysvetlivky k častiam A až C2:
1 názov odbornej spôsobilosti sa uvedie v tvare, v akom je uvedený na doklade o odbornej spôsobilosti (na diplome,

na osvedčení; nie na licencii) POZNÁMKA: Tento údaj nemusí byť totožný s druhom skutočne vykonávanej
činnosti športového odborníka.

2 číslo dokladu o odbornej spôsobilosti sa uvedie v tvare, v akom je uvedené na doklade o odbornej spôsobilosti (na
diplome, na osvedčení; nie na licencii). V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie
"neuvádza sa".

3 dátum vzniku odbornej spôsobilosti sa uvedie podľa dokladu o odbornej spôsobilosti (na diplome, na osvedčení;
nie na licencii). V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie "neuvádza sa". Uvádza sa v
tvare dd.mm.rr.

4 dátum skončenia odbornej spôsobilosti sa uvedie podľa dokladu o odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzené.
Ide o osvedčenia s obmedzenou dobou platnosti. V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné
spojenie "neuvádza sa". Uvádza sa v tvare dd.mm.rr.

5 úplný názov inštitúcie, ktorá doklad vydala (napríklad názov zväzu alebo školy)

III. Čestné prehlásenie

V tejto časti registračného formuláru nájdete čestné prehlásenie športového odborníka, ktoré obsahuje:
a) prehlásenie, že ste členom SPF (podmienka registrácie do informačného systému prostredníctvom

Slovenskej plaveckej federácie)
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b) prehlásenie o bezúhonnosti, ktorá sa vyžaduje na výkon činnosti športového odborníka, a táto podmienka
bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti športového odborníka (§ 7 Zákona o športe).
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

a. obzvlášť závažný zločin,
b. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej

dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne
nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo
verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, alebo

c. iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou
bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.

V prípade vykonávania činnosti športového odborníka v športe mládeže (športovec do 23 rokov veku),
sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Výpis z registra trestov
dnes už vydávajú na počkanie aj vybrané pobočky Slovenskejpošty.

c) prehlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov
d) prehlásenie o uvedomení si právnych následkov, ktoré vyplývajú z neúplných alebo nepravdivých

údajov (ide o priestupok podľa § 96 Zákona o športe so sankciou pokuty od 100,- Eur do 5.000,- Eur alebo
zákazom činnosti na dva roky)
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