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REGISTRAČNÝ  PORIADOK    

Zväzu potápačov Slovenska 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Zväz potápačov Slovenska (ďalej len ZPS) je dobrovoľným občianskym združením. Do 

ZPS sa združujú členovia v kluboch s orientáciou na všetky druhy potápačských športov (ďalej len 

„kluby“), tak ako ich diferencuje medzinárodná organizácia CMAS. 

 

2. Členstvo v ZPS je dobrovoľné a vzniká registráciou v ZPS buď prostredníctvom príslušného 

klubu v ZPS  alebo priamo medzi ZPS a individuálnym členom. 

 

3. Členom ZPS môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

 

4. Dokladom o členstve v ZPS pre členov fyzické osoby je registračný preukaz ZPS,  pre 

právnické osoby – kluby, evidenčný list klubu. 

 

5. Na účely tohto registračného poriadku sa členom ZPS fyzickou osobou (ďalej len „člen  FO“ ) 

rozumejú nasledovné kategórie a podkategórie členov FO : 

 5.1. Kategória Pretekár športovec, ktorá sa ďalej člení na podkategórie podľa jednotlivých 

druhov potápačských športov na: 

  5.1.1 plutvové plávanie (PP), 

  5.1.2 rýchlostné potápanie (RP), 

  5.1.3 bifins  (BF), 

  5.1.4 orientačné potápanie (OP ) 

  5.1.5 freediving   

5.1.6 rugby 

    

 5.2 Kategória Športový odborník ktorá sa ďalej člení na podkategórie podľa jednotlivých 

       druhov odborníkov na: 

  5.2.1 Funkcionár (OF), 

  5.2.2 Tréner (OT), 

  5.2.3 Rozhodca (OR) 

5.2.4.Inštruktor ( OI ). 

 

6. Jednotliví členovia z kategórií členov FO uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 , ktorí sa chcú 

zúčastňovať na športových súťažiach v Slovenskej republike a v zahraničí (ďalej len „akcie 

ZPS“), musia byt registrovaní podľa tohto registračného poriadku, to znamená, že aktívne sa 

zúčastňovať športových a iných súťažných akcií ZPS, sa môžu až po registrácii v ZPS . 

 

7. Na účely tohto registračného poriadku sa členom ZPS právnickou osobou (ďalej len „člen PO“) 

rozumejú kluby. 

 

8. Kluby v rámci svojej registrácie a evidencie špecifikujú aj kategóriu klubu podľa svojho 

zamerania. Kategórie klubov sú: 
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 a) najmä tie, ktoré majú kategórie a podkategórie členov FO uvedené v bode 5 tohto článku, 

 b) kluby technických potápačov, kluby rekreačného potápania, kluby potápačov 

záchranárov, či  iné kluby so zameraním, ktoré zadefinuje klub. 

 

9. Klub môže špecifikovať aj viacero kategórií, za predpokladu, že vykonáva činnosť 

zodpovedajúcu tej ktorej kategórii. 

 

10. Člen FO môže byt v ZPS registrovaný iba za jeden klub a vlastniť iba jeden registračný 

preukaz. 

 

11. ZPS je oprávnený kontrolovať platnosť registračných preukazov členov FO, ktorí sa zúčastňujú 

v súťažiach. 

 

Článok 2 

Predmet úpravy 

1. Tento registračný poriadok upravuje vzťah členov FO a klubov k ZPS v súvislosti s 

registráciou v ZPS. 

 

2. Registrácia v ZPS je spôsob, ktorým sa eviduje a preukazuje príslušnosť člena FO k určitému 

klubu, zväzu ZPS, ako aj údaje, ktoré sú stanovené pre jednotlivé kategórie členov v súťažiach 

podľa platných športovo–technických dokumentov, ako aj podľa príslušných právnych 

predpisov a zmlúv, ktorými je ZPS viazaný. 

 

3. Na účely tohto registračného poriadku sa rozumie: 

- registrácia fyzických osôb v ZPS, registrácia v čl. 1 bod 5 špecifikovaných kategórií 

a podkategórií členov FO, 

- registrácia právnických osôb v ZPS, registrácia v čl. 1 bod 8 špecifikovaných kategórii 

členov PO a ich kategórií zamerania. 

 

4. Registračný preukaz člena FO je doklad o členstve v ZPS. Registračné preukazy sa môžu 

vyhotoviť v rôznych prevedeniach odlišujúcich kategóriu  

člena FO. V prípade kategórií uvedených v čl. 1 bod 5.1. a 5.2 sa v registračnom preukaze 

uvádzajú aj jednotlivé podkategórie. 

 

5. Registračný preukaz člena FO sa vystavuje na dobu neurčitú. 

 

 

Článok 3 

Spoločné ustanovenia o registrácii 

1. Registrácia člena FO sa vykonáva prostredníctvom materského klubu na tlačive „Evidenčný list 

člena ZPS“, ktoré potvrdzuje materský klub a predkladá ho na registráciu do matriky ZPS. 

 

2. Podmienkou registrácie člena FO, ako aj člena PO v ZPS je zaplatenie registračného poplatku. 

O výške registračného poplatku rozhoduje Zjazd ZPS. Príslušný zástupca klubu, ktorý má 

oprávnenie do registračného systému ZPS vytvorí objednávku členského príspevku  za klub na 

daný rok, podľa vygenerovanej faktúry uhradí členský príspevok bankovým prevodom najneskôr 

do 10.12. príslušného roku, na účet prezídia ZPS. Klub alebo individuálny člen, ktorý nezaplatí 

členský poplatok do uvedeného termínu v lehote 30 dní ( od dátumu 10.12. ) – členstvo v ZPS 

zanikne. Za úhradu členského v ZPS, za člena registrovaného prostredníctvom klubu, zodpovedá 
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príslušný klub. Obnovenie členstva klubu a jeho jednotlivých členov ako aj individuálnych členov 

je možné uskutočniť len po splnení všetkých náležitostí vyplývajúcich zo Stanov, ako pri 

novozaloženom členstve klubu, individuálneho člena.  

. 

3. Pretekár, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v zahraničí a je členom potápačského klubu v 

zahraničí, a chce byt členom potápačského klubu na území Slovenskej republiky, môže požiadať 

ZPS o registráciu na tlačive „Prihláška za člena ZPS“. 

 

4. Pretekár, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a má trvalý alebo prechodný pobyt v 

zahraničí a je členom potápačského klubu v zahraničí, môže požiadať o registráciu v ZPS, na 

základe rozhodnutia príslušného výboru ZPS. 

 

5. Ak príslušný zahraničný športový orgán (klub) povolí svojmu pretekárovi registráciu a 

športové štarty v rámci ZPS, tento pretekár nemusí mať trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky. 

 

6. Ak je športový odborník (najmä tréner, funkcionár) registrovaný v materskom klube, a tiež 

pracuje ako tréner alebo funkcionár aj v inom klube, nemusí byt registrovaný v inom klube. 

Túto skutočnosť je tréner alebo funkcionár povinný oznámiť ZPS, ako aj klubu, v ktorom je 

registrovaný. 

 

7. Ak tréner, rozhodca alebo funkcionár nemá platnú registráciu nemôže sa zúčastniť športových 

a iných akcií ZPS. 

 

Článok 4 

Postup pri registrácii 

1. Žiadosť o registráciu za člena ZPS sa podáva na tlačive „Prihláška za člena ZPS“ na sekretariát 

ZPS. K žiadosti treba priložiť doklad o zaplatení registračného poplatku. 

 

2. V „Prihláške za člena ZPS“ sa uvádza: 

a) priezvisko a meno žiadateľa, 

b) dátum narodenia, 

c) adresa a ďalšie kontaktné údaje žiadateľa, 

d) označenie kategórie a prípadne jednej, či viacerých podkategórií členstva, a v prípade 

kategórie Športového odborníka označenie licencie, 

e) súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov na vymedzený účel, 

f) prehlásenie o zdravotnom stave, ktorý nesmie brániť výkonu športovej činnosti (len 

v prípade členov FO uvedených čl. 1 bod 5.1). 

g) priezvisko a meno aspoň jedného zákonného zástupcu a ich kontaktné údaje (ak ide o 

žiadateľa mladšieho ako 18. rokov), 

h) podpis žiadateľa (ak ide o žiadateľa mladšieho ako 18. rokov aj podpis jeho zákonného 

zástupcu), 

i) podpis osoby oprávnenej konať v mene klubu, ktorého je žiadateľ členom, 

j) ďalšie údaje uvedené na tlačive. 

 

3. Podpisom prihlášky žiadateľ o registráciu za člena ZPS vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a 

uchovávaním osobných údajov podľa ustanovení zák. č. 440/2015 Z. z. o športe. ZPS a rovnako aj 

materský klub sú povinní uschovávať súhlasy všetkých svojich registrovaných členov FO a v 

prípade potreby kedykoľvek sa nimi preukázať. 
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4. Kluby, ktoré sa chcú zúčastňovať na akciách ZPS, musia byť evidované v ZPS. O evidenciu 

klubu je potrebné žiadať na tlačive „Evidenčný list klubu“. Toto tlačivo podpísané osobou 

oprávnenou konať v mene klubu sa zasiela vždy na každý nasledujúci kalendárny rok, a to 

vopred najneskôr do 10. decembra príslušného kalendárneho roka na adresu ZPS. 

 

5. Kluby sú povinné najneskôr do 10. decembra príslušného roka, pre nasledujúci kalendárny rok 

za všetkých svojich členov FO, zaplatiť príslušné registračné poplatky a najneskôr do 10. 

januára doručiť ZPS doklad o zaplatení týchto registračných poplatkov pre obdobie 

nasledujúceho kalendárneho roka. K dokladu o zaplatení povinne priložia špecifikáciu 

jednotlivých členov FO (menný zoznam), ktorých sa úhrada registračných poplatkov týka, 

pričom v prípade, ak u niektorého z členov FO došlo k zmene údajov uvedených v „Prihláške 

za člena ZPS“, kluby súčasne so špecifikáciou zašlú oznámenie o zmene údajov toho ktorého 

člena FO . 

 

6. Kluby sú taktiež povinné najneskôr do 10. decembra príslušného roka, pre nasledujúci 

kalendárny rok, zaplatiť registračný poplatok za člena PO. Kluby sú povinné doručiť ZPS 

doklad o zaplatení tohto poplatku pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 

10. januára. 

 

7. V prípade, ak jednotlivý člen FO alebo člen PO je v omeškaní s úhradou registračného 

poplatku aj k poslednému dňu mesiaca február v kalendárneho roku, za ktorý mal byť 

registračný poplatok uhradený, platí, že týmto dňom členstvo v ZPS takéhoto člena FO alebo 

člena PO zaniká. 

 

8. ZPS po preverení úplnosti vyplneného tlačiva „Prihláška za člena ZPS“ alebo „Evidenčný list 

klubu“ vykoná registráciu člena FO a klubu, ktorému následne v lehote 30 dní po prevzatí 

uvedených dokladov, zašle doporučeným listom registračné preukazy.  

9. Ak ZPS zistí, že člen FO je už zaregistrovaný prostredníctvom iného klubu, túto registráciu 

odmietne, a odmietnutie registrácie písomne oznámi klubu, ktorý o registráciu požiadal. 

 

10. Ak sú podklady na registráciu neúplné, ZPS vráti „Prihlášku za člena ZPS“ alebo „Evidenčný 

list klubu“ na doplnenie klubu a registráciu vykoná až po doplnení. 

 

Článok 5 

Zmeny v registrácii 

Zmeny v registrácii v ZPS sa vykonávajú len v týchto prípadoch: 

1. Pri prestupe člena FO z klubu do klubu sa vyhotovuje nový registračný preukaz ZPS. Rovnako 

sa postupuje, ak člen FO prestúpi z jednej kategórie člena FO do druhej kategórie. V takýchto 

prípadoch vzniká povinnosť pôvodný preukaz člena FO, resp. kategórie, z ktorej prestupuje, 

vrátiť na SPF. 

 

2. Pri zmene iných údajov člena FO, ktoré nie sú uvedené na preukaze, sa nový registračný 

preukaz nevyhotovuje, ZPS len zmenu údajov zaregistruje v databáze členov ZPS. 

 

3. Ak člen FO stratí, poškodí alebo zničí registračný preukaz ZPS, musí požiadať ZPS o vydanie 

duplikátu registračného preukazu, prostredníctvom materského klubu. Vydanie duplikátu 

registračného preukazu bude spoplatnené . 
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Článok 6 

Zrušenie registrácie 

1. ZPS zruší registráciu: 

a) na vlastnú žiadosť člena FO 

b) ak zanikne klub, 

c) ak bolo členstvo FO v ZPS zrušené. 

 

2. ZPS môže zrušiť registráciu člena FO alebo klubu aj z dôvodu závažného porušenia Stanov 

alebo predpisov a smerníc ZPS a to na základe disciplinárneho konania. Člen FO/PO má právo 

sa voči takémuto rozhodnutiu odvolať na Disciplinárnu komisiu alebo Zjazd, ktorého 

rozhodnutie je konečné. 

 

3. Člen FO musí požiadať o zrušenie registrácie v ZPS písomne. ZPS je oprávnený pred 

rozhodnutím o zrušení registrácie preskúmať dôvodnosť žiadosti o zrušenia registrácie. 

 

4. Zrušenie registrácie na vlastnú žiadosť, či zánik členstva z dôvodu omeškania s úhradou 

registračného poplatku (čl. 4 bod 7) nesmie byť členom FO (uvedeným v čl. 1 bod 5.1) využité 

na prestup. V takomto prípade, je možná registrácia za iný klub, než pôvodný materský klub, 

až po jednom roku od dna zrušenia registrácie. 

 

5. Ak člen FO predložil žiadosť o zrušenie registrácie, súčasne so žiadosťou je povinný vrátiť 

registračný preukaz. 

 

6. ZPS vyradí z evidencie zrušenú registráciu člena FO i člena PO. 

 

7. Každý, kto nájde cudzí registračný preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať ZPS alebo 

funkcionárovi svojho klubu, ktorý ho musí predložiť na ZPS, prípadne takýto preukaz vráti 

členovi FO alebo PO, ktorému patrí. 

 

Článok 7 

Obnova registrácie 

1. Člen FO, ktorému bola zrušená registrácia v ZPS na vlastnú žiadosť, môže byt znovu 

registrovaný v ZPS najskôr po uplynutí jedného roka od dna zrušenia pôvodnej registrácie, to 

sa nedotýka registrácie za pôvodný materský klub. 

 

2. Člen FO, ktorému bolo zrušené členstvo v ZPS na základe disciplinárneho konania a chce sa 

znova stať členom SPF, musí o to požiadať na tlačive „Prihláška za člena ZPS“ a o jeho prijatí 

rozhodne Prezídium zväzu. 

 

3. V prípade obnovenej registrácie člena FO a člena PO sa postupuje ako v prípade prvej 

registrácie v ZPS, s výnimkou výšky registračného poplatku v prípade obnovenia registrácie po 

zániku členstva z dôvodu omeškania s úhradou registračného poplatku (viď čl. 4 bod 7.). 

 

Článok 8 

Poplatky za registráciu, sankcie 

 

1. Výšku registračných poplatkov, poplatkov za vydanie registračných preukazov, ich 

duplikátov, vydanie registračného preukazu z dôvodu prestupu a prípadne iné poplatky 

upravuje prestupový poriadok ZPS.  
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2. Zaplatením poplatkov v termíne splatnosti sa rozumie dátum odoslania sumy 

poplatku/poplatkov na účet ZPS. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 Tento registračný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v Prezídiu ZPS dňa 10.12.2016 a 

účinnosť zverejnením na webe ZPS . 

 


