
 
 

 
 

 

 

REGISTRAČNÝ PORIADOK SPF 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Slovenská plavecká federácia je športovou organizáciou, ktorá má právnu formu          

občianskeho združenia (ďalej aj len „SPF“), ktorá na území Slovenskej republiky           

plní úlohy národného športového zväzu. 

2. SPF je dobrovoľným združením jeho členov pôsobiacich na území Slovenskej          

republiky v rámci plaveckého hnutia. 

3. Členstvo v SPF je dobrovoľné. Každý člen SPF/združenia môže kedykoľvek v           

súlade s predpismi SPF zo združenia vystúpiť. 

4. Dokladom o členstve v SPF pre členov SPF ( ďalej aj len “člen” alebo “členovia” ) je                 

elektronický výpis z informačného systému SPF ( ďalej len “zdrojová evidencia           

SPF”  ). 

5. V zdrojovej evidencii SPF sa plavecké športy delia na jednotlivé odvetvia           

plaveckých športov, a to  odvetvia: 

5.1. plávania (PL), 

5.2. synchronizovaného plávania (SP), 

5.3. diaľkového plávania (DP), 

5.4. vodného póla (VP), 

5.5. skokov do vody (SV), 

5.6. skokov do vody z výšky (SVV). 

6. Do SPF sa združujú: 

6.1. riadni členovia SPF (právnické osoby), 

6.2. pridružení členovia SPF (právnické osoby), 

6.3. individuálni členovia SPF (fyzické osoby), 

6.4. čestní členovia SPF (fyzické osoby). 

7. Riadnymi členmi SPF po splnení podmienok stanovených Stanovami SPF (ďalej          

len “Stanovy” ) sú: 

7.1. kluby ), ktoré sú právnickými osobami, 
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7.2. združenia a iné organizácie športovcov, rozhodcov, trénerov a iných         

športových odborníkov, 

7.3. združenia a iné právnické osoby reprezentujúce plavecké športy. 

8. Pridruženým členom SPF sa môže stať iná právnická osoba ako subjekty uvedené            

v ods. 7, ktorá sa aktívne nezúčastňuje na organizovaných plaveckých športoch,          

plaveckých športoch organizovaných SPF alebo riadnym členom SPF (napr.         

združenia organizujúce plavecké školy, združenia divákov/priaznivcov/fanúšikov,      

rodičov, novinárov/redaktorov, sponzorov, internacionálov, neregistrovaných     

športovcov a pod.), ktorej Stanovy, poslanie a ciele činnosti, nie sú v rozpore so             

Stanovami, poslaním a cieľmi činnosti SPF. 

9. Individuálnym členom SPF sa môže stať bezúhonná fyzická osoba spĺňajúca          

podmienky členstva podieľajúca sa na športovej činnosti v orgánoch, štruktúrach          

alebo súťažiach SPF, najmä ako športovec, športový odborník (napr. tréner,          

rozhodca, vedúci družstva, delegát) alebo funkcionár. Individuálnym členom SPF         

sa môže stať aj iná bezúhonná fyzická osoba. Každá bezúhonná fyzická osoba, s             

výnimkou športovca, spĺňajúca podmienky členstva sa môže rozhodnúť v prípade          

individuálneho členstva, či sa bude uchádzať o členstvo s  príslušnosťou          

k riadnemu členovi SPF alebo bez príslušnosti k riadnemu členovi SPF.  

9.1. Každý uchádzač o individuálne členstvo v SPF z radov športovcov je povinný            

pri podaní žiadosti o členstvo uviesť prostredníctvom elektronického        

prihlasovacieho formulára svoju príslušnosť ku riadnemu členovi SPF,        

prostredníctvom ktorého sa bude podieľať na činnosti SPF a ktorý bude plniť            

overovaciu povinnosť vo vzťahu k ním uvedeným údajom a bude zodpovedať           

za aktuálnosť zdrojovej evidencie SPF, voči ktorým má overovaciu povinnosť.          

Individuálny člen SPF môže byť v SPF registrovaný iba s jedinou          

príslušnosťou k riadnemu členovi SPF, 

9.2. Uchádzač o individuálne členstvo v SPF, ktorý nie je športovcom, nie je            

povinný (avšak môže) pri podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť           

ku riadnemu členovi SPF, je však povinný uviesť príslušnú skupinu          

športových odborníkov, do ktorej patrí, keď sa uchádza o individuálne         

členstvo v SPF; príslušnú skupinu/skupiny športového odborníka, uchádzač        

špecifikuje prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára.     

Príslušnú skupinu/skupiny športového odborníka, uchádzač špecifikuje aj v        

prípade, ak pri podaní žiadosti o členstvo uvedie svoju príslušnosť ku           

riadnemu členovi SPF.  

10. Za čestného člena SPF môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj              

alebo propagáciu slovenských plaveckých športov; o jeho prijatí rozhoduje         

najvyšší orgán SPF - Konferencia SPF (ďalej len “najvyšší orgán SPF”). 

11. Jednotliví členovia SPF podľa ods. 7 a ods. 9, ktorí sa chcú zúčastňovať na              

športových súťažiach v Slovenskej republike a v zahraničí (ďalej len „akcie SPF“),           
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musia byť ako členovia SPF registrovaní podľa tohto Registračného poriadku, to           

znamená, že aktívne sa zúčastňovať športových a iných súťažných akcií SPF, sa           

môžu až po prijatí za člena SPF a jeho registrácii v zdrojovej evidencii SPF. 

12. Každému členovi SPF (riadnemu, individuálnemu, pridruženému a čestnému) je         

zo strany SPF pridelený “záväzný identifikátor SPF”, pod ktorým je každý člen            

SPF uvádzaný v zdrojovej evidencii SPF a prípadne i iných  dokumentoch a            

predpisoch SPF. 

13. Každému riadnemu členovi SPF a pridruženému členovi SPF je zo strany SPF            

naviac pridelená “záväzná športovo-technická skratka”, pod ktorou je riadny člen          

SPF uvádzaný v športovo-technických a športovo-súťažných dokumentoch a       

predpisoch SPF.  

 

Článok 2 

Predmet úpravy 

 

1. Tento Registračný poriadok upravuje podrobnosti vzniku, zániku členstva v SPF a           

podmienky a postup prijatia za člena SPF.  

2. Registrácia v SPF je proces prijatia za člena SPF zavŕšený rozhodnutím           

registračného orgánu SPF po tom, čo uchádzač o členstvo splnil podmienky           

stanovené Stanovami a týmto Registračným poriadkom. Vznik členstva a jeho          

registráciu Registračný orgán zaeviduje v zdrojovej evidencii SPF a v          

informačnom systéme športu. Dňom vydania rozhodnutia a úkonom registrácie         

do zdrojovej evidencie SPF vzniká členstvo v SPF. 

3. Obsahom zdrojovej evidencie SPF v časti týkajúcej sa členov sú údaje: 

3.1. o príslušnosti individuálneho člena SPF k určitému riadnemu členovi SPF, 

3.2. o príslušnosti individuálneho člena SPF k určitému odvetviu plaveckého         

športu, 

3.3. o príslušnosti individuálneho člena SPF k určitej skupine športových         

odborníkov, iných osôb podielajúcich sa na športovej činnosti, 

3.4. vyžadované Zákonom ) pre register fyzických osôb v športe a register           
2

právnických osôb v športe, 

3.5. a prípadne ďalšie údaje.  

4. Obsahom zdrojovej evidencie SPF v časti týkajúcej sa zmlúv je register zmlúv
)

             
3

medzi riadnymi členmi a individuálnymi členmi SPF športovcom a medzi          

riadnymi členmi navzájom. 

5. Podľa tohto Registračného poriadku sa postupuje a Registračný poriadok         

upravuje podrobnosti prijatia právnických osôb za riadneho alebo pridruženého         

2)  Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe  
3) § 8 ods. 4 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe  
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člena SPF, prijatia fyzických osôb za individuálnych členov SPF a evidenciu           

čestných členov SPF. 

6. Na účely tohto Registračného poriadku sa rozumie pod pojmami: 

6.1. Registračný orgán - útvar SPF oprávnený vykonávať       

prostredníctvom matrikára SPF matričné úkony - záznamy v zdrojovej         

evidencii SPF, 

6.2. Manažér správy údajov riadneho člena SPF - funkcionár        

riadneho člena SPF, ktorý je opravnený a poverený riadnym a/alebo          

pridruženým členom SPF na spravovanie údajov riadneho a/alebo        

pridruženého člena SPF a individuálnych členov SPF s jeho         

príslušnoťou v zdrojovej evidencii SPF, 

6.3. Verejná zdrojová evidencia SPF - verejne dostupná časť zdrojovej         

evidencie SPF, ktorá obsahuje oficiálny verejne dostupný záznam o         

individuálnych členoch SPF (fyzických osobách) a o riadnych a/alebo         

pridružených členoch SPF (právnických osobách) registrovaných v SPF, 

6.4. Matričný úkon - záznam vykonaný Registračným orgánom v        

zdrojovej evidencii SPF po doručení potrebných podkladov, a to buď          

elektronicky prostredníctvom softvérovej platformy zdrojovej evidencie      

SPF, doporučenou poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Za        

matričný úkon sa považuje: 

a) vydanie rozhodnutia o vzniku členstva, 

b) zmena, zrušenie a zánik členstva a/alebo príslušnosti k riadnemu         

členovi SPF alebo SPF, 

c) schválenie a vydanie elektronického licenčného preukazu člena SPF, 

d) registrácia zmlúv medzi riadnymi členmi a individuálnymi členmi        

SPF športovcam a medzi riadnymi členmi navzájom, 

e) vykonanie zápisu o zmene v trvaní zmlúv alebo ukončení trvania          

zmlúv podľa písm. d), 

f) ukončenie reprezentačnej športovej činnosti individuálneho člena      

SPF športovca, 

g) ukončenie športovej činnosti individuálneho člena SPF športovca, 

h) oprava chýb v zdrojovej evidencii SPF. 

6.5. Faktúra - každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v          

listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona č. 222/2004 Z.          

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

7. Registrácia sa vykonáva predovšetkým elektronicky vyplnením príslušného       

elektronického registračného formulára prostredníctvom softvérovej platformy      

zdrojovej evidencie SPF. 

8. Za správnosť a pravdivosť údajov v registračnom formulári zodpovedá príslušná          

overovacia autorita, ktorou je v prípade indivuduálnych členov SPF s          
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príslušnosťou k riadnemu a/alebo pridruženému členovi SPF príslušný k riadny          

a/alebo pridružený člen SPF. 

9. Obsah registračného formulára a rozsah požadovaných údajov schvaľuje výkonný         

orgán SPF. 

10. Opravy chýb v zdrojovej evidencii SPF vykonáva Registračný orgán SPF na           

základe podnetu alebo rozhodnutia príslušného orgánu SPF alebo člena SPF. 

 

Článok 3 

Prijatie  za riadneho člena SPF  

 

1. Riadnym členom SPF sa môže stať právnická osoba a v postavení riadneho člena             

SPF je povinná byť právnická osoba, ktorá sa hodlá aktívne zúčastňovať ) na             
4

organizovaných plaveckých športoch, plaveckých športoch organizovaných SPF       

alebo jej riadnym členom.  

2. O riadne členstvo v SPF uchádzač právnická osoba žiada prostredníctvom          

vyplnenia elektronického prihlasovacieho formulára „Prihláška za riadneho       

člena  SPF” . Elektronický prihlasovací formulár je dostupný v príslušnej sekcii           

na webovom sídle SPF, resp. bude uchádzačovi sprístupnený Registračným         

orgánom. 

3. Riadnym členom SPF sa po splnení podmienok stanovených Stanovami a          

Registračným poriadkom  môžu stať: 

3.1. športové kluby ) ako právnické osoby, 
5

3.2. združenia a iné organizácie športovcov, rozhodcov, trénerov a iných         

športových odborníkov, 

3.3. združenia a iné právnické osoby reprezentujúce plavecké športy. 

4. Prihláška po splnení všetkých podmienok stanovených Stanovami a týmto         

Registračným poriadkom je Registračným orgánom predložená výkonnému       

orgánu SPF - Rade SPF (ďalej len “Výkonný orgán SPF”). Výkonný orgán SPF             

predmetnú prihlášku posúdi a rozhodne o prijatí za riadneho člena SPF alebo            

prihlášku zamietne. V prípade, ak prijatie za riadneho člena SPF výkonný orgán            

SPF zamietne, spolu so svojím odôvodnením neprijatia uchádzača za riadneho          

člena predmetnú prihlášku predloží najvyššiemu orgánu SPF - Konferencii SPF na           

jej najbližšie zasadnutie a prihlášku uchádzača zaradí do programu Konferencie          

SPF, ktorá o rozhodne o prihláške uchádzača s konečnou platnosťou. 

5. V „Prihláške za riadneho člena SPF“ sa uvádza: 

4) Za aktívnu účasť na organizovaných plaveckých športoch, plaveckých športoch organizovaných SPF alebo jej riadnym               
členom sa na účely tohto Registračného poriadku a predpisov SPF považuje priama účasť na športových súťažiach v                 
plaveckých športoch v  Slovenskej republike a v zahraničí, t.j. na „akciách SPF“.  
5) ŠPORTOVÝ KLUB SPF je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie               
súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži v plaveckých športoch. [§ 15 ods. 1 Zákona č. 440/2015 Z.z.                      
o športe,ďalej  len “Zákon” ] 
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5.1. názov alebo obchodné meno uchádzača, 

5.2. adresa sídla uchádzača, 

5.3. právna forma uchádzača, 

5.4. identifikačné číslo organizácie (IČO) uchádzača, 

5.5. číslo bankového účtu na príjem a použitie:  

5.5.1. bežný účet (pozn. ak je zriadený) 

5.5.2. príspevkov z verejných prostriedkov (najmä pre príspevok       

uznannému športu)  
6

5.5.3. dotácie (pozn. ak je zriadený), 

5.5.4. príspevku na športové poukazy (pozn. ak je zriadený), 

5.5.5. sponzorského (pozn. ak je zriadený), 

5.6. adresa elektronickej pošty uchádzača, 

5.7. druh športovej organizácie uchádzača, 

5.8. druh športového odvetvia uchádzača, 

5.9. druh vykonávanej športovej činnosti uchádzača v každom z športových         

odvetví,  

5.10. meno a priezvisko štatutárneho orgánu uchádzača (pozn. ak je ich viac,           

uvádzajú sa všetci), 

5.11. adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu uchádzača (pozn. ak je ich          

viac, uvádzajú sa adresy všetkých), 

5.12. meno a priezvisko Manažéra správy údajov uchádzača, 

5.13. adresa elektronickej pošty Manažéra správy údajov uchádzača, 

5.14. meno a priezvisko kontrolóra uchádzača (pozn. ak je ustanovený), 

5.15. adresa elektronickej pošty kontrolóra uchádzača (pozn. ak je ustanovený), 

5.16. zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu          

meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku          

príslušnosti k športovej organizácii uchádzača, 

5.17. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu          

názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo         

organizácie, právny titul ) a dátum vzniku príslušnosti k športovej          
7

organizácii uchádzača, 

5.18. výška členského príspevku, 

5.19. dátum úhrady členského príspevku,  

5.20. daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bolo uchádzačovi pridelené, 

5.21. identifikačné číslo pre daň (IČ DPH), ktoré bolo uchádzačovi pridelené, 

5.22. číslo registrácie v príslušnom registri právnických osôb. 

5.23. ďalšie údaje uvedené vo formulári. 

6 ) § 69 ods. 5 písm. a) a b) Zákona 
7)  Podľa § 3 písm. k) Zákona  
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6. Elektronicky vyplnený a i elektronicky zaslaný prihlasovancí formulár “Prihláška         

za riadneho člena SPF” je uchádzač povinný následne doposlať alebo inak na SPF             

predložiť v tlačenej forme, pričom je povinný  predložiť a priložiť: 

6.1. vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár “Prihláška za riadneho člena         

SPF” (pozn. v prípade, ak sa vyžaduje spoločné konanie viacerých          

štatutárnych zástupcov, tak formulár musí byť podpísaný príslušným        

počtom týchto zástupcov), 

6.2. kópiu platných stanov alebo obdobného zakladajúceho dokumentu       

uchádzača, ktoré musia byť v súlade so Stanovami SPF a predpismi FINA, 

6.3. aktuálny výpis z príslušného registra (napr. register občianskych združení,         

obchodný register, živnostenský register, register organizácií Štatistického       

úradu SR), 

6.4. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je           

uvedené v priloženom výpise podľa bodu 6.3., 

6.5. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného         

čísla pre daň (IČ DPH), ak boli uchádzačovi pridelené, 

7. Pokiaľ uchádzač nemá pridelené údaje podľa bodu 6 podbodu 6.5, je povinný            

predložiť a priložiť písomné čestné vyhlásenie o tom, že mu tieto údaje neboli             

pridelené. 

  

Článok 4 

Prijatie za pridruženého člena SPF 

 

1. Pridruženým členom SPF sa môže stať iná právnická osoba než je uvedená v             

článku 3 ods. 3 tohto Registračného poriadku a ktorá sa aktívne ) nehodlá a              
8

nebude zúčastňovať na organizovaných plaveckých športoch, plaveckých športoch        

organizovaných SPF alebo jej riadnym členom (napr. združenia        

divákov/priaznivcov/fanúšikov, rodičov, novinárov/redaktorov, sponzorov,    

internacionálov, neregistrovaných športovcov a pod.).  

2. Uchádzač o pridružené členstvo požiada SPF o prijatie za pridruženého člena           

prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára „Prihláška za      

pridruženého člena SPF“, ktorá prihláška po splnení všetkých podmienok         

stanovených Stanovami a týmto Registračným poriadkom je Registračným        

orgánom predložená Výkonnému orgánu SPF. Výkonný orgán SPF spolu so          

svojím návrhom na prijatie alebo neprijatie uchádzača za pridruženého člena,          

predmetnú prihlášku predloží najvyššiemu orgánu SPF - Konferencii SPF na jej           

najbližšie zasadnutie žiadosť uchádzača zaradí do programu Konferencie SPF. 

8) Za aktívnu účasť na organizovaných plaveckých športoch, plaveckých športoch organizovaných SPF alebo jej              
riadnym členom sa na účely tohto Registračného poriadku a predpisov SPF považuje priama účasť na športových                
súťažiach v plaveckých športoch v  Slovenskej republike a v zahraničí, t.j. na „akciách SPF“.  

7 



 
 

 
3. Elektronický prihlasovací formulár je dostupný v príslušnej sekcii na webovom          

sídle SPF, resp. bude uchádzačovi sprístupnený Registračným orgánom. 

4. V „Prihláške za pridruženého člena SPF“ sa uvádzajú údaje tak ako je uvedené v              

článku 3 ods. 5 tohto Registračného poriadku a k formuláru “Prihláška za            

pridruženého člena SPF” je uchádzač povinný priložiť prílohy ako sú uvedené v            

článku 3 ods. 6 tohto Registračného poriadku zodpovedajúc charakteru         

uchádzača a s prihliadnutím na odlišnosti uchádzača oproti uchádzačovi o riadne           

členstvo v SPF. 

 

Článok 5 

Prijatie  za individuálneho člena SPF  

s  príslušnosťou  k riadnemu členovi SPF 

 

1. O individuálne členstvo v SPF podľa tohto článku uchádzač fyzická osoba žiada            

prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára „Žiadosť     

o individuálne členstvo v SPF” .  

2. Uchádzač o individuálne členstvo v SPF z radov športovcov je povinný pri podaní             

Žiadosti o individuálne členstvo uviesť svoju príslušnosť ku riadnemu členovi          

SPF, prostredníctvom ktorého, sa bude podieľať na činnosti SPF a ktorý riadny            

člen SPF plní a bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k uchádzačom            

uvedeným údajom a zodpovedá, a po celý čas trvania členstva takéhoto           

uchádzača v SPF bude zodpovedať, za aktuálnosť údajov v zdrojovej evidencii SPF            

o tomto uchádzačovi ako individuálnom členovi SPF.. 

3. Uchádzač o individuálne členstvo v SPF z radov športovcov žiadosť podáva           

prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý mu sprístupní       

riadny člen SPF, ku ktorému bude mať príslušnosť. Elektronický prihlasovací          

formulár sprístupňuje Manažér správy údajov riadneho člena SPF.  

4. Uchádzač o individuálne členstvo v SPF z radov športovcov môže mať súčasne            

príslušnosť len ku jednému riadnemu členovi SPF. 

5. V “Žiadosti o individuálne členstvo v SPF” sa uvádzajú povinné a nepovinné            

údaje a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného právneho          

predpisu, ak osobitný právny predpis takýto súhlas vyžaduje, najmä sa uvádza: 

5.1. meno, priezvisko, titul pred menom a za menom uchádzača, 

5.2. dátum narodenia uchádzača, 

5.3. rodné číslo alebo iný jedinečný identifkátor, 

5.4. štátna príslušnosť, 

5.5. krajina narodenia, 

5.6. pohlavie, 

5.7. adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 
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5.8. kontaktné údaje na zákonných zástupcov (pozn. v prípade neplnoletých         

uchádzačov),  

5.9. identifikačné číslo uchádzača (IČO), ak bolo uchádzačovi pridelené ako         

samostatne zárobkovo činnej osoby, 

5.10. adresa na doručovanie, 

5.11. adresa elektronickej pošty, 

5.12. druh preferovaného športového odvetvia športu, 

5.13. druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, 

5.14. fotografia fyzickej osoby s jej vyjadrením, či súhlasí so zverejnením          

fotografie vo verejne dostupnej časti zdrojovej evidencie SPF, 

5.15. ďalšie údaje uvedené vo formulári. 

6. V “Žiadosti o individuálne členstvo v  SPF” sa ďalej uvádza: 

6.1. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača v prípade športového        

odborníka, ibaže sa vyžaduje bezúhonnosť preukázať predložením výpisu z         

registra trestov ), 
9

6.2. záväzok uchádzača, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia SPF a FINA           

a LEN, 

6.3. vyhlásenie, že uznáva právomoc orgánu SPF pre riešenie sporov, ak je v            

rámci SPF taký orgán ustanovený, právomoc Kontrolóra SPF, prípadne         

rozhodcovského súdu vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, Stanov,         

uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich          

osôb, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami podliehajúcimi právomoci SPF            

alebo jeho členov prostredníctvom príslušných orgánov SPF, prípadne        

rozhodcovského súdu (pozn. platnosť rozhodcovskej zmluvy zakladajúcej       

právomoc rozhodcovského súdu je obmedzená na prípady sporov        

pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku), 

6.4. záväzok, že bude dodržiavať pravidlá plaveckých športov, pravidlá        

Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií      

priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym           

javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

6.5. záväzok uchádzača, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné          

a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva 

6.6. vyhlásenia vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. 

 

9) Za bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 3 Zákona. Bezúhonnosť sa                    
preukazuje ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže (§ 3 písm. n) Zákona), výpisom                 
z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ak sa údaj o bezúhonnosti nezískava prepojením informačných                
systémov verejnej správy pre vedenie registra trestov a pre šport. 
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Článok 6 

Prijatie za individuálneho člena SPF  

bez príslušnosti k riadnemu členovi SPF 

 

1. O individuálne členstvo v SPF podľa tohto článku uchádzač fyzická osoba žiada            

prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára „Žiadosť     

o individuálne členstvo v SPF”.  

2. Iný uchádzač o individuálne členstvo v SPF než z radov športovcov nie je povinný              

pri podaní Žiadosti o individuálne členstvo v formulári uviesť svoju príslušnosť ku            

riadnemu členovi SPF, prostredníctvom ktorého, sa bude podieľať na činnosti          

SPF. V takom prípade plní a bude plniť overovaciu povinnosť vo vzťahu k             

uchádzačom uvedeným údajom SPF. Následne od vzniku členstva takéhoto         

uchádzača v SPF si za aktuálnosť údajov v zdrojovej evidencii SPF o sebe ako              

individuálnom členovi SPF a po celý čas trvania členstva, zodpovedá tento           

individuálny člen. Za overenie údajov uvedených uchádzačom o individuálne         

členstvo v SPF sa považuje zaevidovanie v zdrojovej evidencii SPF registračným           

orgánom SPF; to neplatí, ak iný uchádzač o individuálne členstvo v SPF než z              

radov športovcov pri podaní Žiadosti o individuálne členstvo vo formulári uviedol           

svoju príslušnosť ku riadnemu členovi SPF, v takom prípade sa postupuje ako je             

uvedené v článku 5 a tento uchádzač môže mať súčasne príslušnosť len ku             

jednému riadnemu členovi SPF. 

3. Iný uchádzač o individuálne členstvo v SPF než z radov športovcov žiadosť            

podáva prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára. Elektronický      

prihlasovací formulár je dostupný v príslušnej sekcii na webovom sídle SPF, resp.            

bude uchádzačovi sprístupnený Registračným orgánom. 

4. V „Žiadosti o individuálne členstvo v SPF” podľa tohto článku sa uvádzajú údaje             

tak ako je uvedené v článku 5 ods. 5 a 6 tohto Registračného poriadku a je                

povinný uviesť príslušnú skupinu športových odborníkov, do ktorej patrí.         

Skupinu/skupiny športového odborníka, uchádzač špecifikuje prostredníctvom      

elektronického prihlasovacieho formulára.. 

5. V prípade iného uchádzača o individuálne členstvo v SPF než z radov športovcov,             

ktorý je športovým odborníkom, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť, je           

uchádzač k elektronicky vyplnenému a elektronicky zaslanému prihlasovaciemu        

formuláru “Žiadosť o indivuálne členstvo v SPF” povinný následne doposlať          

alebo inak na SPF predložiť v tlačenej forme príslušné dokumenty preukazujúce           

odbornú spôsobilosť a súčasne je povinný  predložiť a priložiť: 

5.1. vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár “Žiadosť o indivuálne        

členstvo v SPF”, pričom podpis uchádzača musí byť úradne osvedčený, 
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5.2. úradne osvedčené fotokópie príslušných dokladov o odbornej       

spôsobilosti (s výnimkou osvedčení vydaných SPF) na výkon činnosti         

športového odborníka v športe na základe odbornej spôsobilosti        

získanej podľa osobitného právneho predpisu alebo iných predpisov, 

5.3. uznaný doklad o vzdelaní alebo odbornej kvalifikáciie, ak bol vydaný v           

zahraničí (Diplom, vysvedčenie, osvedčenie a pod.) alebo ich úradne         

osvedčená fotokópia, 

5.4. výpis z registra trestov (iba v prípade vykonávania činnosti športového          

odborníka v športe mládeže) ,  
10

5.5. aktuálny výpis z príslušného registra (napr. živnostenský register,        

register fyzických osôb v športe a iné), ak uchádzač vykonáva činnosti           

športového odborníka ako podnikanie,  

5.6. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je           

uvedené v priloženom výpise podľa bodu 5.5. ak bolo uchádzačovi          

pridelené, 

5.7. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a        

identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli uchádzačovi pridelené, 

6. Pokiaľ uchádzač nemá pridelené údaje podľa bodu 5 podbodov 5.6. a 5.7., je             

povinný predložiť a priložiť písomné čestné vyhlásenie o tom, že mu tieto            

údaje neboli pridelené. 

 

Článok 7 

Postup pri prijatí za čestného člena SPF  

a pri udelení titulu čestný prezident SPF 

 

1. Za čestného člena SPF môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj              

alebo propagáciu slovenských plaveckých športov. 

2. Návrh na prijatie za čestného člena SPF predkladá najvyššiemu orgánu SPF           

Prezident SPF, člen výkonného orgánu SPF , prípadne riadny člen SPF. 

3. Prezidentovi SPF, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenských          

plaveckých športov, môže byť na návrh člena výkonného orgánu SPF, prípadne           

riadneho člena SPF priznaný najvyšším orgánom SPF titul čestného Prezidenta          

SPF. Priznaním tohto titulu sa súčasne stáva aj čestným členom SPF. 

4. Čestné členstvo a titul čestného prezidenta je platné dňom rozhodnutia         

najvyššieho orgánu SPF na dobu neurčitú alebo na dobu uvedenú v rozhodnutí o            

priznaní titulu.  

10) Za bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 3 Zákona. Bezúhonnosť sa                    
preukazuje ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže (§ 3 písm. n) Zákona), výpisom                 
z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ak sa údaj o bezúhonnosti nezískava prepojením informačných                
systémov verejnej správy pre vedenie registra trestov a pre šport. 
 

11 



 
 

 
5. Čestné členstvo a titul čestného prezidenta a deň ich priznania Registračný orgán            

registruje a zaeviduje v zdrojovej evidencii SPF a súčasne v nej uvedie ich zásluhy              

a pôsobenie v plaveckých športoch a osobitne ich zverejňuje na webovom sídle            

SPF.  

6. Čestné členstvo a titul čestného prezidenta nepodlieha registračným poplatkom a         

členským príspevkom SPF.  

 

Článok 8 

Postup registračného orgánu SPF pri prijatí za člena SPF 

 

1. Podmienkou vzniku všetkých členstiev, s výnimkou čestného členstva, a ich          

registrácie v zdrojovej evidencii SPF je zaplatenie príslušného ročného členského          

príspevku pre daný kalendárny rok a príslušného registračného poplatku, ak je zo            

strany SPF a jej predpisov vyžadovaný.  

2. Doručené či inak predložené prihlášky podľa článkov 3 a 4 a žiadosti podľa             

článkov 5 a 6 sú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 (troch) pracovných              

dní predložené registračnému orgánu SPF na rozhodnutie.  

3. Registračný orgán prihlášky a žiadosti uchádzačov preskúma a v prípade, ak           

nespĺňajú všetky náležitosti podľa tohto Registračného poriadku, vyzve        

uchádzača na ich doplnenie a určí mu na to lehotu v trvaní najmenej 10 (desať)               

dní, najviac však 30 (tridsať) dní. Ak uchádzač svoju prihlášku alebo žiadosť v             

určenej lehote nedoplní, alebo prihláška alebo žiadosť ani po doplnení nespĺňa           

všetky náležitosti vyžadované Stanovami a týmto Registračným poriadkom,        

Registračný orgán prihlášku alebo žiadosť uchádzača zamietne. 

4. Ak „Prihláška za pridruženého člena SPF“ podľa článku 4 spĺňa všetky           

náležitosti podľa Stanov a tohto Registračného poriadku, Registračný orgán         

predloží prihlášku výkonnému orgánu SPF, ktorá spolu so svojím návrhom na           

prijatie alebo neprijatie uchádzača za pridruženého člena, uchádzačovu prihlášku         

predloží najvyššiemu orgánu SPF na jej najbližšie zasadnutie. Ak najvyšší orgán           

SPF rozhodne o prijatí uchádzača za pridruženého člena SPF, Registračný orgán           

bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa zverejnenia zápisnice zo            

zasadnutia najvyššieho orgánu SPF a po zaplatení registračného poplatku a          

členského príspevku pre príslušný kalendárny rok členstvo uchádzača        

zaregistruje a zaeviduje v zdrojovej evidencii SPF a súčasne pridelí “záväzný           

identifikátor SPF” a “zaväznú športovo-technickú skratku” Dňom registrácie a         

zaevidovania členstva uchádzača v zdrojovej evidencii SPF vzniká jeho pridružené          

členstvo v SPF.  

5. Ak „Prihláška za riadneho člena SPF“ podľa článku 3 alebo „Žiadosť           

o individuálne členstvo v SPF” podľa článkov 5 a 6 tohto Registračného          

poriadku spĺňa všetky náležitosti podľa Stanov a tohto Registračného poriadku,          
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Registračný orgán bezodkladne, najneskôr však do 15 (päťnásť) dní odo dňa           

doručenia prihlášky alebo žiadosti a po zaplatení registračného poplatku a          

členského príspevku pre príslušný kalendárny rok rozhodne tak, že členstvo          

uchádzača zaregistruje a zaeviduje v zdrojovej evidencii SPF a súčasne pridelí           

“záväzný identifikátor SPF” a “záväznú športovo-technickú skratku”. Dňom        

registrácie a zaevidovania členstva uchádzača v zdrojovej evidencii SPF vzniká          

jeho členstvo v SPF príslušného druhu podľa článku 1 odsek 6 tohto            

Registračného poriadku. 

 

Článok 9 

Registračné poplatky, ročné členské príspevky  

a spôsoch ich úhrad  

 

1. Výšky registračných poplatkov a ročných členských príspevkov sú stanovené a sú           

obsahom Sadzobníka poplatkov SPF. ) 
11

2. Členský príspevok pre daný kalendárny rok, resp. príslušný registračný poplatok,          

sa uhrádza na základe faktúry, prípadne na základe platobného príkazu počas           

procesu vypĺňania príslušného elektronického formulára na softvérovej platforme        

zdrojovej evidencie SPF (platobná brána). 

3. Registračné poplatky ako aj  ročné členské príspevky sa uhrádzajú nasledovne: 

3.1. v prípade uchádzača o riadne členstvo Registračný orgán po tom, čo           

predmetná prihláška spĺňa všetky náležitosti podľa Stanov a tohto         

Registračného poriadku, bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch)        

pracovných dní vystaví uchádzačovi faktúru, ktorú uchádzačovi zašle        

elektronickou formou na ním v prihláške alebo žiadosti uvedenú adresu          

elektronickej pošty. 

3.2. v prípade uchádzača o pridružené členstvo Registračný orgán po tom, čo           

predmetná prihláška spĺňa všetky náležitosti podľa Stanov a tohto         

Registračného poriadku, bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch)        

pracovných dní odo dňa zverejnenia zápisnice zo zasadnutia najvyššieho         

orgánu SPF - Konferencie vystaví uchádzačovi faktúru, ktorú uchádzačovi         

zašle elektronickou formou na ním v prihláške uvedenú adresu elektronickej          

pošty.  

3.3. v prípade uchádzača o individuálne členstvo s príslušnosťou k         

riadnemu členovi Registračný orgán po tom, čo predmetná žiadosť spĺňa          

všetky náležitosti podľa Stanov a tohto Registračného poriadku, bezodkladne,         

najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní vystaví uchádzačovi faktúru,          

ktorú uchádzačovi zašle elektronickou formou na ním v prihláške alebo          

11 ) Sadzobník poplatkov SPF 
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žiadosti uvedenú adresu elektronickej pošty. Registračný poplatok ako aj         

ročný členský príspevok môže byť v prípade dostupnosti technického riešenia          

hradený aj na základe platobného príkazu počas procesu vypĺňania         

elektronického formulára na softvérovej platforme zdrojovej evidencie SPF        

(platobná brána). 

3.4. v prípade uchádzača o individuálne členstvo bez príslušnosti k         

riadnemu členovi členstvo Registračný orgán po tom, čo predmetná          

žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa Stanov a tohto Registračného poriadku,          

bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní vystaví uchádzačovi          

faktúru, ktorú uchádzačovi zašle elektronickou formou na ním v prihláške          

alebo žiadosti uvedenú adresu elektronickej pošty. Registračný poplatok ako         

aj ročný členský príspevok môže byť v prípade dostupnosti technického          

riešenia hradený aj na základe platobného príkazu počas procesu vypĺňania          

elektronického formulára na softvérovej platforme zdrojovej evidencie SPF        

(platobná brána). 

4. V prípade uchádzačov o individuálne členstvo s príslušnosťou k riadnemu členovi,           

resp. individuálnych členov s príslušnosťou k riadnemu členovi, úhradu         

registračných poplatkov a ročných členských príspevkov za týchto uchádzačov,         

resp. individuálnych členov vykonáva príslušný riadny člen na základe faktúry          

(tzv. zberná faktúra), ktorú vystavuje Registračný orgán SPF. Príslušné registračné          

poplatky a ročné členské príspevky od týchto uchádzačov, resp. členov vyberá           

príslušný riadny člen a vo vzťahu a v procese úhrady registračných poplatkov a             

ročných členských príspevkov voči SPF vystupuje ako sprostredkovateľ ich úhrady          

a je povinný viesť o výbere poplatkov a príspevkov evidenciu a kedykoľvek ich             

výber zdokladovať. 

5. Ročný členský príspevok pre príslušný kalendárny rok pre všetky druhy členstiev           

je splatný vopred vždy k 15.12. kalendárneho roka predchádzajúcemu         

kalendárnemu roku, za ktorý sa uhrádza ročný členský príspevok. 

6. Ročný členský príspevok pre príslušný kalendárny rok za individuálnych členov s           

príslušnosťou k riadnemu členovi sa vykonáva na základe faktúry (tzv. zberná           

faktúra), ktorú vystavuje Registračný orgán SPF. Za účelom vystavenia tejto          

faktúry je riadny člen povinný najneskôr do 1.12. kalendárneho roka          

predchádzajúcemu kalendárnemu roku, za ktorý sa uhrádzajú ročné členské         

príspevky Registračnému orgánu písomne zaslať zoznam individuálnych členov s         

jeho príslušnosťou, za ktorých požaduje vystaviť faktúru. V prípade ak riadny člen            

do uvedeného termínu zoznam registračnému orgánu nedoručí, Registračný orgán         

vystaví faktúru na základe a vychádzajúc z aktuálneho stavu zdrojovej evidencie           

SPF ku dňu 1.12. kalendárneho roka predchádzajúcemu kalendárnemu roku, za          

ktorý sa uhrádzajú ročné členské príspevky. 
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7. Spôsob úhrady ročného členského príspevku podľa odseku 6 nie je prekážkou pre            

úhradu ročného členského príspevku samotným individuálnym členom s        

príslušnosťou k riadnemu členovi, v prípade ak takýto riadny člen neuhradí ročný            

členský príspevok za takéto člena/členov spôsobom podľa odseku 6.  

8. Zaplatením poplatkov sa rozumie dátum pripísania sumy poplatku/poplatkov a         

príspevu/príspevkov na príslušný účet SPF.  

 

Článok 10 

Zmena údajov v zdrojovej evidencii SPF  

 

1. Zmena údajov evidovaných a zapísaných v zdrojovej evidencii SPF o jednotlivých           

členoch sa vykonáva na základe: 

1.1. písomného oznámenia doručeného alebo inak predložného SPF o zmene         

evidovaného a zapísaného údaja ), 
12

1.2. rozhodnutia príslušného orgánu SPF ako sú napr. rozhodnutia o zmene          

príslušnosti k riadnemu členovi (klub alebo iná športová organizácia) ,          

pozastavení členstva, zániku členstva, vylúčení z SPF,  

1.3. pozastavení členstva na základe naplnenia právnej skutočnosti spočívajúcej        

v neuhradení ročného členského príspevku pre daný kalendárny rok napriek          

písomnému upozorneniu SPF po dobu viac ako 30 dní po termíne jeho            

splatnosti ), 
13

1.4. písomného oznámenia doručeného alebo inak predložného SPF o vystúpení         

člena zo SPF, 

1.5. zániku člena SPF právnickej osoby alebo smrti člena SPF fyzickej osoby. 

2. Zánik členstva v SPF ani vystúpenie člena zo SPF nezbavuje člena jeho            

finančných alebo aj iných záväzkov voči SPF, iným členom SPF a ďalším osobám             

s príslušnosťou k SPF. 

3. Pri zániku členstva v SPF v priebehu súťažného obdobia upravujú          

športovo-technické dôsledky zániku členstva súťažné predpisy jednotlivých       

plaveckých odvetví. Uhradené štartovné, členské, ani iné poplatky uhradené SPF          

v súlade s predpismi SPF sa pri zániku členstva v SPF členovi nevracajú. 

4. Pri pozastavení členstva v SPF riadneho člena SPF sú individuálni členovia s            

príslušnosťou k tomuto riadnemu členovi SPF oprávnení po uplynutí lehoty 15           

(päťnásť) dní od dňa účinnosti pozastavenia členstva riadnemu členovi SPF zvoliť           

si príslušnosť ku ktorémukoľvek inému riadnemu členovi SPF, ktorý s ich           

príslušnosťou súhlasí; v prípade iného individuálneho člena než z radov          

12) V prípade zmeny údaja týkajúceho sa príslušnosti k riadnemu členovi SPF sa k písomnému oznámeniu zmeny údaja                  
vyžaduje súhlas a potvrdenie riadneho člena, ku ktorému sa žiada zapísať príslušnosť oznamovateľa; to neplatí v prípade                 
športovca, ktorého zmena príslušnosti k riadnemu členovi sa riadi predpismi SPF upravujúcimi prestupy športovcov. 
13 ) článok 16 ods. 4 Stanov SPF 
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športovcov, si individuálny člen môže zvoliť aj postavenie bez príslušnosti k           

riadnemu členovi SPF. Pozastavením členstva dotknutí individuálni členovia        

registračnému orgánu SPF, ktorý vedie zdrojovú evidenciu SPF písomne oznámia          

voľbu príslušnosti k inému riadnemu členovi SPF (klub alebo iná športová           

organizácia) a toto písomné oznámenie potvrdí riadny člen podpisom oznámenia,          

čím riadny člen potvrdí súhlas s príslušnosťou individuálneho člena k nemu ako            

riadnemu členovi SPF. Obdobne sa postupuje i v prípade vylúčenia riadneho           

člena SPF zo SPF. Zmena príslušnosti podľa tohto odseku sa nepovažuje za            

zmenu príslušnosti k inému riadnemu členovi SPF (klub alebo iná športová           

organizácia) a nepodlieha podmienkam, ktoré sú obsahom Prestupových        

poriadkov jednotlivých odvetví plaveckých športov. Pokiaľ riadny člen SPF vo          

vyššie uvedenej lehote 15 (päťnásť) dní odstráni prekážky a dôvody pre ktoré bolo             

jeho členstvo pozastavené, postup podľa tohto odseku sa neuplatní.  

5. Ak chce vystúpiť z SPF riadny člen, je povinný v záujme zachovania integrity             

súťaží informovať o tom písomne SPF najmenej jeden mesiac vopred, pričom           

vystúpenie riadneho člena nesmie byť na ujmu individuálnych členov SPF, ktorí           

sú registrovaní alebo majú príslušnosť k tomuto riadnemu členovi SPF. Povinnosť           

oznámenia sa nedotýka a nezbavuje riadneho člena povinností podľa podmienok,          

ktoré sú obsahom predpisov jednotlivých odvetví plaveckých športov. 

6. Individuálny člen SPF vystúpenie zo SPF oznámi písomne Registračnému orgánu          

SPF, ktorý vedie zdrojovú evidenciu SPF.  

7. Pri oznámení vystúpenia zo SPF vystupujúci člen SPF uvedie dátum, ku ktorému            

vystupuje zo SPF. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia              

oznámenia na SPF, alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň              

vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo SPF doručené oznámenie o vystúpení zo            

SPF. 

8. Členstvo v SPF zaniká výmazom členstva z evidencie v zdrojovej evidencii SPF           

Registračným orgánom SPF ku dňu rozhodnujúcej skutočnosti pre zánik členstva.          

Registračný orgán vyznačí dátum zániku členstva v zdrojovej evidencii SPF.          

Výmaz členstva z evidencie v zdrojovej evidencii SPF registračným orgánom SPF           

neznamená výmaz údajov o členovi zo zdrojovej evidencie SPF a Informačného           

systému športu. 

9. Registračný orgán v zdrojovej evidencii SPF vyznačuje aj iné skutočnosti týkajúce           

sa  členstva v SPF ako sú: 

9.1. deň účinnosti pozastavenie členstva v SPF a skončenie účinnosti tohto         

pozastavenia, 

9.2. vylúčenie člena SPF, 

9.3. trvalá a dočasná zmena príslušnosti  individuálneho člena SPF, 
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9.4. nemožnosť a zákaz súťaženia, pozastavenie športovej činnosti na základe         

inej právnej skutočnosti ako sú napr. rozhodnutia disciplinárneho        

charakteru, povinnosti vyplývajúce z antidopingových pravidiel  a pod., 

9.5. iné rozhodujúce skutočnosti.  

10. Vystúpenie individuálneho člena SPF z radov športovcov zo SPF na vlastnú           

žiadosť alebo vylúčenie takéhoto člena, ktoré nastalo z dôvodu neuhradenia          

ročného členského príspevku nesmie byť individuálnym členom SPF využité na          

zmenu príslušnosti k riadnemu členovi SPF (prestup medzi riadnymi členmi          

SPF). V takomto prípade sa takýto individuálny člen môže opätovne uchádzať o           

členstvo v SPF až po uplynutí pol roka od dňa zániku členstva a to výlučne s                

uvedením príslušnosti k riadnemu členovi, ku ktorému mal príslušnosť v čase           

vystúpenia alebo vylúčenia.  

11. Akýkoľvek člen SPF, ktorý bol zo SPF vylúčený sa môže opätovne uchádzať o             

členstvo najskôr až po uplynutí dvoch rokov od dňa zániku členstva, pričom v             

takom prípade jeho prihláška alebo žiadosť po splnení všetkých podmienok          

stanovených Stanovami a týmto Registračným poriadkom je Registračným        

orgánom predložená výkonnému orgánu SPF a Kontrolórovi SPF. Výkonný orgán          

SPF spolu so svojím návrhom na prijatie alebo neprijatie uchádzača za člena            

spolu s rovnakým stanoviskom Kontrolóra SPF, predmetnú prihlášku alebo         

žiadosť predloží najvyššiemu orgánu SPF na jej najbližšie zasadnutie a prihlášku           

alebo žiadosť uchádzača zaradí do programu najvyššieho orgánu SPF. 

 

Článok 11 

Osobitné ustanovenia o elektronickom licenčnom preukaze člena SPF 

 

1. Elektronický licenčný preukaz slúži na identifikáciu individuálneho člena SPF         

športovca v kolektívnom športe. 

2. Žiadosť o vystavenie elektronického licenčného preukazu sa podáva po vykonaní          

registrácie v SPF vyplnením elektronického formulára “Žiadosť o vystavenie         

elektronického licenčného preukazu” prostredníctvom softvérovej     

platformy zdrojovej evidencie SPF. Elektronický formulár sprístupňuje Manažér        

správy údajov riadneho člena SPF, ku ktorému má športovec v kolektívnom           

športe príslušnosť. 

3. Do žiadosti o vystavenie prvého a/alebo nového elektronického licenčného         

preukazu je potrebné vložiť vždy aktuálnu fotografiu osoby od pliec hore v            

elektronickej forme a v kvalite vyžadovanej pre bežné identifikačné doklady ako           

občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod. 

4. Elektronický licenčný preukaz obsahuje údaje: 

4.1. meno a priezvisko, 

4.2. aktuálnu fotografiu, 
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4.3. rok narodenia, 

4.4. číslo záväzného identifikátora SPF, 

4.5. dobu platnosti elektronického licenčného preukazu. 

5. Platnosť elektronického licenčného preukazu sú dva roky odo dňa jeho vydania.  

6. Vystavenie nového elektronického licenčného preukazu sa uskutočňuje pred        

skončením platnost pôvodného elektronického licenčného preukazu. 

 

 

Článok 12 

Spoločné a prechodné ustanovenia 

 

1. Procesy registrácií v SPF a matričné úkony začaté do dňa účinnosti tohto            

Registračného poriadku SPF sa dokončia podľa Registračného poriadku SPF         

účinného do dňa 31.12.2019.  

 

Článok 13 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa:  

1. Zrušuje sa Registračný poriadok SPF zo dňa 16.08.2016. 

 

 

Článok 14 

Účinnosť 

 

Tento Registračný poriadok bol prerokovaný a schválený výkonným orgánom SPF -           

Radou SPF dňa 13.11.2019 kedy nadobudol platnosť a účinnosť nadobúda dňa           

01.01.2020.  

 

 

 

Mgr. Ivan Šulek 

Prezident SPF 

v.r. 
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