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Registračný formulár športových odborníkov  
s príslušnosťou k ZPS  

 
( pokyny k vyplneniu ) 

 
1. Vyplnený formulár je potrebné úradne overiť u notára, alebo na matrike miestneho úradu. 

 
2. K formuláru s úradne overeným podpisom priložte : 

	
2.1. Úradne overené kópie všetkých potrebných dokladov o odbornej spôsobilosti 

ak dokladujete odbornú spôsobolosť vysokoškolským diplomom, je potrebné doložiť aj 
úradne  overenú kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, 

2.2. Ak dokladujete odbornú spôsobilosť stredoškolským dokladom, predkládáte úradne ove-
renú kópiu vysvedčenia, alebo maturitného vysvedčenia, 

2.3. Ak dokladujete odbornú spôsobilosť osvedčením o odbornej spôsobilosti, predkládáte 
úradne overenú kópiu tohoto osvedčenia  s výmnimkou osvedčenia vydaného ZPS, kedy 
postačuje obyčajná kópia, 

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

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

3. Predložené doklady sa nevracajú a uchováva ich Zväz potápačov Slovenska. 
4. Registračný formulár s úradne overeným podpisom a s priloženými dokladmi zašlite doporučenou 

poštou na adresu sídla ZPS, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, alebo doručte osobne. 
 
 

Vysvetlivky k jednotlivým častiam formuláru : 
 

I. Všeobecná časť – osobné údaje  sa zverejňujú bez rodného čísla a adresy športového 
odborníka. 

     1. registračné číslo člena ZPS podľa matriky ZPS, registračního systému ZPS  
     2. adresa zapísaná v občianskom preukaze ako trvalý pobyt, alebo pobyt obdobný trvalému, prípad 
         ne prechodný pobyt v zmysle §8 zák. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v registri oby- 
         vateľov 
     3. uvádza sa v prípade, ak je iná adresa trvalého alebo obdobného prípadne prechodného pobytu 
     4. uvádza len osoba , ktorá čestný titul alebo ocenenie dostala. 
 
 
      II. Osobitná časť – profesijné údaje 
 
 V osobitnej časti formuláru vyplňujte dva druhy profesijných údajov športových odborníkov. Pod 
písmenami   sú uvedené jednotlivé kategórie športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnost 
v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej na základe osobitného predpisu ( Zákon o športe ). 
Pod II. sú zase uvedené kategórie športových odborníkov, ktorí na vykonávanie odbornej činnosti o špor-
te v súlade s pravidlami súťaže a predpismi ZPS nepotrebujú odbornú spôsobilosť. 
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 V častiach I. – II. Si vyhľadajte športového odborníka napr.: tréner, rozhodca, obsluhovateľ či 
hospodár pretekov, alebo inštruktor. V takýchto prípadoch vyplňuje vždy tú časť formuláru, ktorá zod-
povedá činnosti, ktorú jako športový odborník vykonávate alebo budete vykonávať. 
 
 Na každú činnost je �egistra uviesť a následne predložiť vždy len jeden doklad o odbornej 
spôsobilosti o zápis ktorej žiadate ( napr. K trénerovi je �egistra uviesť údaje z diplomu alebo osved-
čenia súčasne, ak sa registrujete aj jako rozodca, uvádzate údaje z �egistrační osvedčenia ). 
 
 Tie kategórie športových odborníkov, ktorí na vykonávanie svojej činnosti potrebujú odbornú 
spôsobilosť, sú uvedené v častiach I.- II. Formuláru samostatne, každý športový odborník s uvedením 
konkrétního názvu športového odborníka a ostatních údajov na vyplnenie ( tie sú vysvetlené nižšie ). 
 

Ostatní športoví odborníci, �egistr odborná spôsobilosť sa nevyžaduje, sú uvedení spoločne 
v časti – Ostatné – formuláru formou koloniek, v �egistr označíte konkrétnu kategóriu športového od-
borníka. Opätovne je možné a pravdepodobné, že označíte a budete sa registrovať nielen v jednej ka-
tegórii uvedenej v tejto časti formuláru, ale vo viacerých ( napr. Jako hlásateľ a ozvučovateľ, alebo aj 
jako člen technickej čaty). 

 
Vyvetlivky k jednotlivým častiam : 

• Názov odbornej spôsobilosti sa uvedie v tvare v akom je uvedený na doklade o odbornej 
spôsobilosti ( na diplome, osvedčení, nie na licencii ). Tento údaj musí byť totožný 
s druhom skutočnej činnosti športového odborníka. 

• 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, že tento 
doklad údaje neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie „ neuvádza sa „. 

• Dátum vzniku odbornej spôsobilosti sa uvedie podľa dokladu o odbornej ( na diplome, na 
osvedčení, nie na licencii ). V prípade, ak tento doklad údaj neobsahuje, uvedie sa slov-
né spojenie „ neuvádza sa „. Udáva sa v tvare dd.mm.rr. 

• Dátum skončenia odbornej spôsobilosti sa uvedie podľa dokladu o odbornej spôsobilosti, 
ak je časovo obmedzenné, ide o osvedčenia s obmedzenou dobou splatnosti. V prípade, 
ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie „ neuvádza sa „. Udáva sa 
v tvare dd.mm.rr. 

• Úplný názov inštitúcie, ktorá doklad vydala ( napr.: názov zväzu, školy ). 
 
 
III. Čestné prehlásenie 
 
V tejto časti �egistračního formuláru nájdete čestné prehlásenie športového odborníka, ktoré obsahuje  

a) Prehlásenie, že ste členom ZPS ( podmienka registrácie  do informačního systému prostredníc-
tvom Zväzu potápačov Slovenska ), 

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 ). Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, 

c) Výpis z regitra trestov sa vyžaduje aj na vykonávanie činnosti športového odborníka v športe 
mládeže – športovec do 23 rokov veku, 

d) Prehlásenie o pravdivosti údajov. 
 
 
 
Príloha : Formulár  
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