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Smernica SPF č. 4 / 2014  

Platnosť od:  27.11.2014 

Účinnosť od: 01.10.2014 

 

 

S M E R N I C A  

S l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i e  

 

č .  4 / 2 0 1 4  

 

pr e  z í s ka v a n ie  kv a l i f i ka čných  s t u pňo v  a  l i c e nc i í   

r o z ho dcov  p l áv a n i a  a  i ný ch  o db o r n íkov   

v  S l ov e ns ke j  p l a v e cke j  f e de r á c i i   

 

 

 

Čl. I 

Úvod 

 

1. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 6 zákona 

č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č.300/2008 Z.z. vydalo Vyhlášku MŠ SR z 27. októbra 

2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom 

systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky. 

 

2. Jednotný vzdelávací systém tvorí päťstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania 

trénerov, trojstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania rozhodcov, kvalifikačná 

stupnica rôznych stupňov vzdelávania iných odborníkov a vzdelávanie iných 

odborníkov bez členenia na jednotlivé stupne. 

 

3. Jednotný vzdelávací systém usporadúva jednotlivé články vzdelávacej sústavy 

v špecializovaných činnostiach v oblasti telesnej kultúry tak, aby umožňovali 

postup z nižších kvalifikačných stupňov vzdelávania na vyššie kvalifikačné stupne 

vzdelávania a prechod z jedného smeru vzdelávania na iný smer vzdelávania. 

 

4. Slovenská plavecká federácia (ďalej SPF) má oprávnenie pripravovať odborníkov 

v oblasti plaveckých športov na základe rozhodnutia Rady SPF. 
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Čl. II 

Členenie kvalifikácií 

 

1. Slovenská plavecká federácia v spolupráci s fakultami vysokých škôl 

s telovýchovným a športovým programom štúdia pripravujú na výkon 

špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry odborníkov v rozhodca 

plávania, športový delegát plávania a športový administrátor v plávaní. 

 

2. Kategóriu rozhodca tvoria: 

 

 rozhodca I. kvalifikačného stupňa, 

 rozhodca II. kvalifikačného stupňa, 

 rozhodca III. kvalifikačného stupňa. 

 

3. Športový delegát 

 

 športový delegát I. kvalifikačného stupňa  

 športový delegát II. kvalifikačného stupňa 

 

4. Športový administrátor je bez členenia na jednotlivé kvalifikačné stupne. 

 

 

Čl. III 

Podmienky pre udelenie kvalifikačného stupňa 

v kategórii rozhodca plávania a iný odborník podľa Vyhlášky č. 444/2008 

 

Na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa uznáva odborná 

spôsobilosť: 

a) v kategórii rozhodca a iný odborník 
 absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích 

zariadení, 

 absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského 

štúdia na príslušnej vysokej škole sa uznáva aj odborná spôsobilosť 

v kategórii iný odborník za predpokladu, že v rámci štúdia absolvoval 

rozsah a obsah výučby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej 

spôsobilosti. 

 

 

Čl. IV 

Podmienky pre získanie licencie rozhodcu a iných odborníkov 

Slovenského plaveckého zväzu 

 

1. Licenciu rozhodcu plávania jednotlivých kvalifikačných stupňov prideľuje Komisia 

rozhodcov Slovenského plaveckého zväzu. 

 

2. Dňom vydania potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu v SPF sa rušia 

doterajšie licencie a zavádzajú sa nové licencie trénera podľa Vyhlášky MŠ SR 

č.444/2008. 
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3. Podmienky pre získanie rozhodcu v jednotlivých kvalifikačných stupňoch sú 

nasledovné: 

a) rozhodca I. kvalifikačného stupňa 
 absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF a súčasne  

Podmienkou je dosiahnuté základné vzdelanie, alebo byť držiteľom 

bývalej rozhodcovskej licencie 3. triedy. 

 

b) rozhodca II. kvalifikačného stupňa 
 absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. Podmienkou 

je dosiahnuté základné vzdelanie, minimálna prax 1 rok v rozhodcovskej 

činnosti od získania I. kvalifikačného stupňa, alebo byť držiteľom bývalej 

rozhodcovskej licencie 2. triedy. 

 

c) rozhodca III. kvalifikačného stupňa 
 absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. Podmienkou 

je dosiahnuté stredoškolské resp. úplné stredné odborné vzdelanie, 

minimálna prax 3 roky rozhodcovskej činnosti od získania II. 

kvalifikačného stupňa, alebo byť držiteľom bývalej rozhodcovskej licencie 

1. triedy. 

 

d) medzinárodného rozhodcu 
 získavajú držitelia rozhodcu III. kvalifikačného stupňa na základe návrhu 

rozhodcovskej komisie SPZ. Podmienkou získania je minimálna prax 5 

rokov rozhodcovskej činnosti od získania III. kvalifikačného stupňa, 

znalosť anglického jazyka a schválenie rozhodcovskou komisiou FINA. 
 

e) v kategórii športový delegát plávania I. kvalifikačného stupňa  
 absolventom vzdelávacieho programu SPF, 

 absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského 

štúdia na príslušnej vysokej škole sa uznáva aj odborná spôsobilosť 

v kategórii iný odborník za predpokladu, že v rámci štúdia absolvoval 

rozsah a obsah výučby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej 

spôsobilosti, 

 minimálne rozhodca II. kvalifikačného stupňa. 
 

f) v kategórii športový delegát plávania II. kvalifikačného stupňa  
 absolventom vzdelávacieho programu SPF, 

 absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského 

štúdia na príslušnej vysokej škole sa uznáva aj odborná spôsobilosť 

v kategórii iný odborník za predpokladu, že v rámci štúdia absolvoval 

rozsah a obsah výučby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej 

spôsobilosti, 

 minimálne rozhodca III. kvalifikačného stupňa. 
 

g) športový administrátor 
 ukončené základné vzdelanie, 

 absolventom vzdelávacieho programu SPF, 
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 absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského 

štúdia na príslušnej vysokej škole sa uznáva aj odborná spôsobilosť 

v kategórii iný odborník za predpokladu, že v rámci štúdia absolvoval 

rozsah a obsah výučby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej 

spôsobilosti. 

 

Čl. V 

Časový rozsah vzdelávania v kategórii rozhodca  

 

1. Minimálna hodinová dotácia študijného plánu pre naplnenie profilu absolventa 

v kategórii rozhodca v jednotlivých kvalifikačných stupňoch je nasledovná: 

a) rozhodca I. kvalifikačného stupňa: 15 hodín, z toho 5 hodín predmety 

v rámci všeobecného základu a 10 hodín predmety v rámci špecializácie.  

b) rozhodca II. kvalifikačného stupňa: 30 hodín, z toho 7 ½  hodín predmety 

v rámci všeobecného základu a 22 ½  hodín predmety v rámci špecializácie. 

c) rozhodca III. kvalifikačného stupňa: 40 hodín, z toho 10 hodín predmety 

v rámci všeobecného základu a 30 hodín predmety v rámci špecializácie. 

 

 

Čl. VI 

Učebný plán a časový plán vzdelávania v kategórii rozhodca plávania 

 

1. Rozhodca plávania I. kvalifikačného stupňa: 15 hodín 

5 hodín predmety v rámci všeobecného 

základu 

10 hodín predmety v rámci špecializácie 

Predmet 
Hodinová 

dotácia 

Predmet Hodinová 

dotácia 

Psychológia športu 1 Pravidlá plávania 5 

Etika a fair play 1 Rozhodca – bazénový protokol 2 

Základy prvej pomoci 1 FINA pravidlá – DVD 1 

Pedagogika 1 
Panelová diskusia 2 

Právo v športe 1 

 

2. Rozhodca plávania II. kvalifikačného stupňa: 30 hodín 

7 ½ hodín predmety v rámci všeobecného 

základu 

22 ½ hodín predmety v rámci špecializácie 

Predmet 
Hodinová 

dotácia 

Predmet Hodinová 

dotácia 

Psychológia športu 1,5 Pravidlá plávania 8 

Športová etika 1,5 Rozhodca – bazénový protokol 2 

Základy prvej pomoci 1,5 FINA pravidlá – DVD 2 

Sociológia v športe 1,5 
Elektronické spracovanie 

pretekov 
3 

Právo v športe 1,5 Úprava časov 1 

  

Elektronická časomiera - 

software 
2,5 

Panelová diskusia 4 
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3. Rozhodca plávania III. kvalifikačného stupňa: 40 hodín 

10 hodín predmety v rámci všeobecného 

základu 

30 hodín predmety v rámci špecializácie 

Predmet 
Hodinová 

dotácia 

Predmet Hodinová 

dotácia 

Psychológia športu 2 Pravidlá plávania 11 

Športová etika 2 Rozhodca – bazénový protokol 3 

Základy prvej pomoci 2 FINA pravidlá – DVD 2 

Sociológia v športe 2 
Elektronické spracovanie 

pretekov 
4 

Právo v športe 2 Úprava časov 2 

  
Elektronická časomiera - 

software 
3 

  Panelová diskusia 5 

 

 

Čl. VII 

Záverečná skúška v kategórii rozhodca plávania 

 

1. Po absolvovaní každého stupňa vzdelávania bude realizovaná skúška v písomnej a 

ústnej forme zo všeobecnej časti a zo športovej špecializácie. 

 

2. Vedúci školenia potvrdí protokol o vykonanej skúške. Protokol odovzdá na 

Sekretariát Slovenskej plaveckej federácie. 

 

 Forma ukončenia 
Prax 

Všeobecná časť Špeciálna časť 

I. kvalifikačný stupeň Záverečná skúška 

(písomný test) 

Záverečná skúška 

(písomný test) 
- 

II. kvalifikačný stupeň Záverečná skúška 

(písomný test) 

Záverečná skúška 

(písomný test) 
1 roky 

III. kvalifikačný stupeň Záverečná skúška 

(písomný test) 

Záverečná skúška 

(ústna skúška) 
2 rokov 

Medzinárodný rozhodca Určuje medzinárodná federácia FINA 5 rokov 

 

 

Čl. VIII 

Časový rozsah vzdelávania v kategórii športový delegát plávania  

 

1. Minimálna hodinová dotácia študijného plánu pre naplnenie profilu absolventa 

v kategórii športový delegát v jednotlivých kvalifikačných stupňoch je nasledovná: 

a) športový delegát I. kvalifikačného stupňa : 12 hodín, z toho 6 hodín 

predmety v rámci všeobecného základu a 6 hodín predmety v rámci 

špecializácie.  
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b) športový delegát II. kvalifikačného stupňa : 16 hodín, z toho 5 hodín 

predmety v rámci všeobecného základu a 11 hodín predmety v rámci 

špecializácie. 

 

 

Čl. IX 

Učebný plán a časový plán vzdelávania v kategórii športový delegát plávania 

 

1. Športový delegát I. kvalifikačného stupňa: 12 hodín 

6 hodín predmety v rámci všeobecného 

základu 

6 hodín predmety v rámci špecializácie 

Predmet 
Hodinová 

dotácia 

Predmet Hodinová 

dotácia 

Pedagogicko-psychologická 

príprava delegáta zväzu 
3 

Platné normy a pravidlá 

plávania 
4 

Testy teoretických vedomostí 3 
Organizácia majstrovských 

a nemajstrovských súťaží 
1 

  

Úlohy organizátorov, 

rozhodcov, vedúcich výprav 

a pretekárov 

1 

 

2. Športový delegát II. kvalifikačného stupňa : 16 hodín 

5 hodín predmety v rámci všeobecného 

základu 

11 hodín predmety v rámci špecializácie 

Predmet 
Hodinová 

dotácia 

Predmet Hodinová 

dotácia 

Psychologická príprava 

v danom športe 
1 Platné normy a pravidlá 4 

Pedagogické postupy 

v kritických situáciách 
2 

Špecifické problémy hodnotenia 

delegátom 
3 

Zásady prvej pomoci 1 
Organizácia majstrovských 

a nemajstrovských súťaží 
1 

Spoločenské vystupovanie, 

komunikácia, rétorika 
1 

Povinnosti organizátora 

športových podujatí 
1 

Vývojové tendencie a história 

športu 
2 

 

 

Čl. X 

Časový rozsah vzdelávania v kategórii športový administrátor v plávaní 

 

1. Minimálna hodinová dotácia študijného plánu pre naplnenie profilu absolventa 

v kategórii športový administrátor bez kvalifikačného stupňa je 10 hodín z toho 3 

hodiny predmety v rámci všeobecného základu a 7 hodín predmety v rámci 

špecializácie.  

 

 



7 

Čl. XI 

Učebný plán a časový plán vzdelávania v kategórii 

športový administrátor v plávaní 

 

Športový administrátor bez kvalifikačného stupňa: 15 hodín 

3 hodiny predmety v rámci všeobecného 

základu 

12 hodín predmety v rámci špecializácie 

Predmet 
Hodinová 

dotácia 

Predmet Hodinová 

dotácia 

Sociológia a psychológia športu 3 

Platné normy a pravidlá 5 

Práca s PC a špeciálne programy 

na spracovávanie výsledkov 

z daného športu 

7 

 

Čl. XII 

Záverečná skúška v kategórii športový delegát a športový administrátor plávania 

 

1. Po absolvovaní každého stupňa vzdelávania bude realizovaná skúška v písomnej 

resp. ústnej forme zo všeobecnej časti a zo športovej špecializácie. 

 

2. Vedúci školenia potvrdí protokol o vykonanej skúške. Protokol odovzdá na 

Sekretariát Slovenskej plaveckej federácie. 

 

Iný odborník Forma ukončenia 

Športový delegát I. stupňa  
Písomný test a ústna skúška 

Pedagogicko-psychologické testy 

Športový delegát II. stupňa  

Písomný test a ústna skúška 

Skúška z cudzieho jazyka 

Psychologické testy 

Športový administrátor 
Písomný test a  

praktická skúška 

 

 

Čl. XIII 

Lektorský zbor 

 

Odborný garant:  Ing. Štefan Tanka  

 

Ostatní lektori:    

Všeobecná časť: 

 

Meno VŠ vzdelanie Prax 

PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. x športový psychológ 

MUDr. Bibiána Štefanková x lekár 

doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD. x lekár 

doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. x pedagóg 

PhDr. Tomáš Gurský x športový psychológ 
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MUDr. Milan Labuda  x lekár 

PaedDr. Anna Pavlíková, PhD. x pedagóg 

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. x pedagóg 

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. x pedagóg 

PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. x pedagóg 

PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. x pedagóg 

Mgr. Marcel Nemec x pedagóg 

prof. PaedDr. Milan Turek x pedagóg 

Mgr. Terézia Slančová x pedagóg 

Mgr. František Seman, PhD. x pedagóg 

PaedDr. Viktor Bielik, PhD. x pedagóg 

Mgr. Dana Masáryková x pedagóg 

JUDr. Zuzana Sakáčová x právnik 

 

Špeciálna časť: 

 

Meno VŠ vzdelanie Kvalifikačný stupeň Prax 

Ing. Štefan Tanka x I. 20 

Tomáš Bábela - medzinárodný 15 

Zlatica Švestková - medzinárodný 31 

Darina Moravcová - I. 30 

Ing. Karol Moravec x medzinárodný 35 

Mgr. Dagmar Krausová x III. 26 

 

V prípade potreby budú prizývaní domáci a zahraniční lektori, experti resp. odborníci. 

 

 

Čl. XIV 

Metodika, učebné pomôcky, didaktická technika a MTZ 

 

1. Metodika 
 

Prezenčná forma výučby spojená so samo štúdiom. Použité metódy: 

 Motivačné: metóda slova, ukážky a hry. 

 Nácvičné (expozičné): monologické (výklad, prednáška, popis), 

dialogické(rozhovor, heuristické), demonštračné (ukážka). 

 Zdokonaľovacie (fixačné): metóda opakovaného cvičenia, súťaže a všetky vyššie 

popísané metódy motivačné a nácvičné. 

 Diagnostické: motorické testy. 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút a prestávky medzi vyučovacími hodinami od 10 do 

60 minút. 

 

2. Učebné pomôcky 
 

Doporučená literatúra, stopky, notebook, projektor, DVD prehravac, Software ARES 

(program pre obsluhu automatickej časomerného zariadenia), Software Splash meeting 

(program na spracovanie pretekov). 
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3. Didaktická technika 
 

FŠ PU Prešov: Z hľadiska technického vybavenia disponuje fakulta 49 PC, z ktorých je 7 

prenosných. Pre študentov je zriadená počítačová miestnosť s výkonnou technikou (10 

PC), ktorá je napojená na internet. Prenos informácií zabezpečuje univerzitná knižnica.  

FTVŠ UK Bratislava: Z hľadiska technického vybavenia disponuje FTVŠ UK Bratislava 

počítačmi, dataprojektormi, videokamerami, DVD resp. VHS prehrávačmi. Pre študentov 

je zriadená počítačová miestnosť s výkonnou technikou, ktorá je napojená na internet. 

Prenos informácií zabezpečuje fakultná knižnica.  

 

4. Materiálno-technické zabezpečenie 
 

FŠ PU Prešov: Fakulta má v súčasnosti k dispozícii priestory na Ul. 17. novembra 13, kde 

je umiestnená podstatná časť jej pracovísk – dekanát, študijné oddelenie, 3 katedry, 

kancelárie učiteľov a administratívnych pracovníkov. Telocvičňa, cvičebňa a posilňovňa, 

ktoré súžia na výučbu. Ďalej fakulta využíva učebne, plaváreň, športové diagnostické 

centrum v budove vysokoškolského areálu a na pedagogickej fakulte, športovú halu 

a gymnastickú telocvičňu na Športovej ul., telocvične v budove pedagogickej fakulty, 

atletický štadión, asfaltové ihriská v areáli študentského domova, gymnastickú telocvičňu 

na Jarkovej ul., tenisové kurty prešovskej univerzity. 

FTVŠ UK Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava má v súčasnosti 

k dispozícii telocvične, posilňovne, ktoré slúžia na výučbu. Ďalej fakulta využíva učebne, 

plaváreň, atletický štadión a polyfunkčné ihriská.  

 

5. Literatúra  
Pravidlá FINA, Handbook FINA 

Pravidlá plávania SPF 

Súťažný poriadok SPZ 

Športovo-technické predpisy SPZ 

Zákon č. 1/2014 Z.z.  o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení 

niektorých zákonov 

 

Časopisy: 
Swimming Technique, Swimming Word 

 

6. Dokumentácia vzdelávacích aktivít 
 

 Triedna kniha so zoznamom účastníkov 

 Tematický plán kurzu s podpismi lektorov odprednášaných tém, resp. praxe 

 Evidencia vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti 

 Hodnotenie vzdelávacej aktivity, ktoré sa vykoná ihneď po ukončení 

 Presná evidencia absolventov 

 Záverečný skúškový protokol 

 

 

Účinnosť akreditácie k  01.10.2014 po schválení najvyšším orgánom SPF (Rada SPF). 
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Príloha č. 1 

 

 

(Vzor osvedčenia) 

 

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA 

Junácka 6, 83280 Bratislava, IČO: 36068764, DIČ: 2021658199, občianske združenie, VVS/1-900/90-320-5. 

 

 

O S V E D Č E N I E 

   

Číslo:     ...................................................................... 

  Meno, priezvisko, titul:  ..................................................................... 

Deň, mesiac, rok narodenia: ..................................................................... 

 

 

Absolvoval (a): 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

v rozsahu ....................... hodín 

 

 

 Poverenie k vydávaniu dokladu o kvalifikácii s celoštátnou platnosťou v zmysle zákona č. 288/1997 

Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č.300/2008 Z.z. vydalo Vyhlášku MŠ SR 

č.444/2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme 

odborníkov v športe Slovenskej republiky, bolo udelené potvrdením o akreditácii vydaným Ministerstvom 

školstva SR, dňa: .................................. pod číslom: .................................. ....... 

 

 

 

V ....................................... dňa ............................... 

 

 

 

 

 

 ..................................................   .................................................... 

                   predseda skúšobnej komisie         štatutárny zástupca VZ 

    (uviesť konkrétne meno)                                                            

 

 

 

logo /symbol/ pečiatka 

vzdelávacieho zariadenia 
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Príloha č. 2 

 

KATEGÓRIE ODBORNÍKOV V ŠPORTE 

V JEDNOTNOM VZDELÁVACOM SYSTÉME 

 
Rozhodca I. kvalifikačného stupňa 
Má základné vzdelanie. Získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme 

vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je 

špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické 

poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie 

domácich súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu 

na všetkých úrovniach domácich súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. 

Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín a najviac 30 hodín. 

 

Rozhodca II. kvalifikačného stupňa 
Má základné vzdelanie. Získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme 

vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent II. stupňa je 

špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické 

poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie 

domácich súťaží nižších kategórií a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na úrovni 

majstrovských a najvyšších súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah 

vzdelávania je najmenej 30 hodín a najviac 40 hodín. 

 

Rozhodca III. kvalifikačného stupňa 
Má stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najvyššiu 

rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v Slovenskej republike. 

Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má 

zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú 

vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských a najvyšších domácich 

súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 40 

hodín. 

 

Športový delegát  
Má stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent vzdelávania 

v odbornej spôsobilosti športový delegát má právo vykonávať svoju činnosť v amatérskych 

a profesionálnych súťažiach, na základe poverenia zväzu dozerá na regulárny priebeh 

súťaží, dbá na dodržiavanie platných noriem vydaných príslušným športovým zväzom. 

Ďalej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie plavcov, trénerov, funkcionárov 

a divákov. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje ako sa plnia 

normy a smernice riadiaceho orgánu. O výsledku a priebehu súťaže podáva správu 

výkonnému výboru SPF. Materiály delegáta zväzu musia vždy preukazovať úplnú 

objektívnosť. Svojim prístupom a pedagogickým taktom vytvára pre rozhodcov optimálne 

podmienky na rozhodovanie. 

 
Športový administrátor 

Má základné vzdelanie. Absolvent kurzu športového administrátora získava kvalifikáciu 

na vykonávanie doplnkových činností v príslušnom športovom odvetví, napr. časomerač, 

zapisovateľ, spracúvateľ výsledkov atď. Rozsah vzdelávania je najmenej 10 hodín. 


