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Slovenská plavecká federácia      Smernica č. 4/2009 
Junácka 6          Smernica kategórie A 
Bratislava          Platnosť od: 16.12.2009 

Účinnosť od: 01.01.2010 
 

 
SMERNICA SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE  PRE ZÍSKAV ANIE 

ODBORNÝCH SPÔSOBILOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH KVALIFIKA ČNÝCH 
STUPŇOCH 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Smernica bola spracovaná na základe Zákona o telesnej kultúre č. 288 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. 
a vyhlášky MŠ SR č. 444/2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 
a jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a uznesenia 
Výborov športových zväzov SPF. 
Hore uvedeným zákonom a vyhláškou sa upravuje činnosť telovýchovných, športových a 
turistických združení, štátnych podnikov, družstiev a iných organizácií a podnikateľov pri 
príprave odborníkov na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej 
kultúry. Slovenská plavecká federácia (ďalej SPF) má oprávnenie pripravovať odborníkov 
v oblasti plaveckých športov na základe akreditácie MŠ SR č. protokolu CD-2009-
32110/39622-2/10 z 28.10.2009 s platnosťou do 28.10.2014. 
 

Článok 2 
Členenie kvalifikácií  

 
SPF v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK (ďalej len FTVŠ) alebo Fakultou 
športu PU v Prešove (ďalej len FŠ), pripravuje odborníkov na výkon špecializovaných 
profesionálnych činností v oblasti individuálnych plaveckých športov v nasledovných 
odborných spôsobilostiach a kvalifikačných stupňoch: 
 

a) Tréner plávania a synchronizovaného plávania 
� tréner I. kvalifikačného stupňa 
� tréner II. kvalifikačného stupňa 
� tréner III. kvalifikačného stupňa 
� tréner IV. kvalifikačného stupňa 
� tréner V. kvalifikačného stupňa  

 
b) Rozhodca plávania a synchronizovaného plávania 

� rozhodca I. kvalifikačného stupňa 
� rozhodca II. kvalifikačného stupňa 
� rozhodca III. kvalifikačného stupňa 

 
c) Športový delegát v plávaní a synchronizovanom plávaní 

� športový delegát I. kvalifikačného stupňa 
� športový delegát II. kvalifikačného stupňa 

 
d) Športový administrátor v plávaní a synchronizovanom plávaní 
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Článok 3 
Vydávanie osved čení o získaní kvalifika čného stup ňa v odbornej spôsobilosti tréner 

 
Osvedčenie je doklad o absolvovaní štúdia, ale neoprávňuje ešte k výkonu činnosti trénera 
v SPF. Osvedčenie o získaní kvalifikačnej stupňa vydá právnická alebo fyzická osoba (v 
tomto prípade SPF), ktorá má akreditáciu MŠ SR. Činnosť trénera v SPF môže vykonávať 
len držiteľ platnej licencie. 
 
 

Článok 4 
Členenie licencií trénera v plávaní 

 
� licencia trénera I. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera II. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera III. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera IV. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera V. kvalifikačného stupňa 

 
 

Článok 5 
Podmienky pre získanie licencie trénera v plávaní 

 
1. Licenciu trénera udeľuje SPF na základe návrhu Metodickej komisie Slovenského 

plaveckého zväzu na obdobie štyroch rokov. 
 

2. Podmienky pre získanie trénerskej licencie v jednotlivých kvalifikačných stupňoch sú 
nasledovné: 

 
a) licencia trénera plávania I. kvalifika čného stup ňa 

� ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a po 
dosiahnutí veku 18 rokov, 

� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF, 
� juniorským reprezentantom SR v plávaní a po absolvovaní záverečných skúšok 

akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. 
 

b) licencia trénera plávania II. kvalifika čného stup ňa 
� ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, 
� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF a najmenej dvojročná 

trénerská prax, 
� držiteľom bývalej trénerskej licencie 3. triedy („C“ licencie), 
� reprezentant SR v plávaní (mužov a žien) a po absolvovaní záverečných skúšok 

akreditovaného vzdelávacieho programu SPF, 
� absolventom športových škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová 

príprava, ukončený maturitnou skúškou. Ďalšou podmienkou je absolvovanie 
záverečnej skúšky akreditovaného vzdelávacieho programu SPF, 

� absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na 
príslušnej vysokej škole s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí 
absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie 
v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera II. kvalifikačného stupňa 
a s minimálne dvojročnou trénerskou praxou. 
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c) licencia trénera plávania III. kvalifika čného stup ňa 
� ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, 
� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF a najmenej trojročná 

trénerská prax, 
� absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na 

príslušnej vysokej škole s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí 
absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie 
v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III. kvalifikačného stupňa 
ukončený záverečnou prácou a s minimálne trojročnou trénerskou praxou.  

� držiteľom bývalej trénerskej licencie 2. triedy („B“ licencie). 
 

d) licencia trénera plávania IV. kvalifika čného stup ňa 
� absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, 

v študijnom programe trénerstvo alebo medziodborových študijných programoch 
trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou a najmenej dvojročná trénerská 
prax, 

� trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 (držitelia 
bývalej trénerskej licencie A získanej formou diaľkového štúdia trénera 1 triedy) 
a ktorí absolvujú na SPF doškolenie. 

 
e) licencia trénera plávania V. kvalifika čného stup ňa 

� absolventom akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom 
programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo 
s inou predmetovou špecializáciou a najmenej dvojročná trénerská prax. 

 
3. Vzdelávacie zariadenie môže na základe posudku FTVŠ v Bratislave a FŠ v Prešove 

uznať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností aj žiadateľovi, ktorý  
absolvoval prípravu vo vzdelávacom  zariadení v zahraničí. 

 
 

Článok 6 
Členenie licencií trénera v synchronizovanom plávaní  

 
� licencia trénera I. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera II. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera III. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera IV. kvalifikačného stupňa 
� licencia trénera V. kvalifikačného stupňa 

 
 

Článok 7 
Podmienky pre získanie licencie trénera v synchroni zovanom plávaní 

 
1. Licenciu trénera udeľuje SPF na základe návrhu Metodickej komisie Slovenského 

zväzu synchronizovaného plávania na obdobie štyroch rokov. 
 
2. Podmienky pre získanie trénerskej licencie v jednotlivých kvalifikačných stupňoch sú 

nasledovné: 
 

a) licencia trénera synchronizovaného plávania I. k valifika čného stup ňa 
� ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a po 

dosiahnutí veku 18 rokov, 
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� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. 
� po dosiahnutí III. výkonnostnej triedy v kategórii seniorky, alebo po dosiahnutí II. 

výkonnostnej triedy v kategórii junioriek a získaní úplného stredného či úplného 
stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou je absolvovanie záverečnej 
skúšky akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. 

  
b) licencia trénera synchronizovaného plávania II. kvalifika čného stup ňa 

� ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, 
absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF a najmenej dvojročná 
trénerská prax, 

� po dosiahnutí II. výkonnostnej triedy v kategórii seniorky a získaní úplného 
stredného či úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou je 
absolvovanie záverečnej skúšky akreditovaného vzdelávacieho programu SPF, 

� držiteľom bývalej trénerskej licencie 3. triedy („C“ licencie), 
� absolventom športových škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová 

príprava, ukončený maturitnou skúškou. Ďalšou podmienkou je absolvovanie 
záverečnej skúšky akreditovaného vzdelávacieho programu SPF, 

� absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na 
príslušnej vysokej škole s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí 
absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie 
v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera II. kvalifikačného stupňa 
a s minimálne dvojročnou trénerskou praxou. 

 
c) licencia trénera synchronizovaného plávania III.  kvalifika čného stup ňa 

� ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, 
� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF a najmenej trojročná 

trénerská prax, 
� absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na 

príslušnej vysokej škole s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí 
absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie 
v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III. kvalifikačného stupňa 
ukončený záverečnou prácou a s minimálne trojročnou trénerskou praxou.  

� držiteľom bývalej trénerskej licencie 2. triedy („B“ licencie). 
 

d) licencia trénera synchronizovaného plávania IV. kvalifika čného stup ňa 
� absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, 

v študijnom programe trénerstvo alebo medziodborových študijných programoch 
trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou a najmenej dvojročná trénerská 
prax, 

� trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 (držitelia 
bývalej trénerskej licencie A získanej formou diaľkového štúdia trénera 1 triedy) 
a ktorí absolvujú na SZSP doškolenie. 

 
e) licencia trénera synchronizovaného plávania V. k valifika čného stup ňa 

� absolventom akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom 
programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo 
s inou predmetovou špecializáciou a najmenej dvojročná trénerská prax. 

 
3. Vzdelávacie zariadenie môže na základe posudku FTVŠ v Bratislave a FŠ v Prešove 

uznať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností aj žiadateľovi, ktorý  
absolvoval prípravu vo vzdelávacom  zariadení v zahraničí. 
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Článok 8 
Členenie licencií rozhodcu v plávaní a synchronizova nom plávaní 

 
� rozhodca I. kvalifikačného stupňa 
� rozhodca II. kvalifikačného stupňa 
� rozhodca III. kvalifikačného stupňa 

 
 

Článok 9 
Podmienky pre získanie licencie rozhodcu v plávaní a synchronizovanom plávaní 

 
1. Licenciu rozhodcu udeľuje SPF na základe návrhu príslušnej rozhodcovskej komisie 

Slovenského plaveckého zväzu (SPZ) a  Slovenského zväzu synchronizovaného 
plávania (SZSP)na obdobie štyroch rokov. 

 
2. Podmienky pre získanie rozhodcovskej licencie v jednotlivých kvalifikačných stupňoch 

sú nasledovné: 
a) rozhodca I. kvalifika čného stup ňa 

� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. Podmienkou je 
dosiahnuté základné vzdelanie a dosiahnutý vek 15 rokov 

� držiteľom bývalej rozhodcovskej licencie 3. triedy. 
 

b) rozhodca II. kvalifika čného stup ňa 
� absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. Podmienkou je 

dosiahnuté základné vzdelanie, minimálna prax 2 rokov rozhodcovskej 
činnosti od získania I. kvalifikačného stupňa. 

� držiteľom bývalej rozhodcovskej licencie 2. triedy. 
 

c) rozhodca III. kvalifika čného stup ňa 
� 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, 

� držiteľom bývalej rozhodcovskej licencie 1. triedy. 
 
 

Článok 10 
Členenie licencií športového delegáta v plávaní a sy nchronizovanom plávaní 

 
� Športový delegát I. kvalifikačného stupňa 
� Športový delegát II. kvalifikačného stupňa 

 
 
 

Článok 11 
Podmienky pre získanie licencie športového delegáta  v plávaní a synchronizovanom 

plávaní 
 
1. Licenciu rozhodcu udeľuje SPF na základe návrhu príslušnej rozhodcovskej komisie 

SPZ a SZSP na obdobie štyroch rokov. 
 
2. Podmienky pre získanie licencie športového delegáta v plávaní a synchronizovanom 

plávaní v jednotlivých kvalifikačných stupňoch sú nasledovné: 
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a) v kategórii športový delegát plávania I. kvalifi kačného stup ňa 
� 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 absolvovali rozsah a obsah výučby 
potrebný na uznanie konkrétnej odbornej spôsobilosti, 

� minimálne rozhodca II. kvalifikačného stupňa. 
 

b) v kategórii športový delegát plávania II. kvalif ikačného stup ňa 
� 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 absolvovali rozsah a obsah výučby 
potrebný na uznanie konkrétnej odbornej spôsobilosti, 

� minimálne rozhodca III. kvalifikačného stupňa. 
 
 

Článok 12 
Podmienky pre získanie licencie športového administ rátora v plávaní 

a synchronizovanom plávaní 
 

� ukončené základné vzdelanie, 
� 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 absolvovali rozsah a obsah výučby 
potrebný na uznanie konkrétnej odbornej spôsobilosti. 

 
 

Článok 13 
Platnos ť licencie trénera a rozhodcu plávania a synchronizo vaného plávania 

 
1. Licencie trénerov I. až V. kvalifikačného stupňa sú platné do doby ich platnosti 

uvedenej v licencii. Licencia sa udeľuje na obdobie štyroch rokov. Po štyroch rokoch 
môže tréner požiadať o obnovu licencie. Podmienkou obnovy licencie je absolvovanie 
minimálne jedného odborného seminára trénerov SPF, alebo seminára v inej  krajine 
organizovaného plaveckou federáciou príslušnej krajiny v čase  platnosti licencie alebo 
po jej ukončení. Vydanie licencie trénera I.-V. kvalifikačného stupňa po ukončení jej 
platnosti bez absolvovania seminára trénerov je možné iba za poplatok 100 € 
a spracovanie odbornej práce na tému určenú Metodickou komisiou príslušného zväzu 
v rozsahu min. 15 strán. 

 
 
2. Licencia rozhodcu plávania I. až III. kvalifikačného stupňa je platná do doby ich 

platnosti uvedenej v licencii. Licencia sa udeľuje na obdobie štyroch rokov. Po štyroch 
rokoch môže požiadať o obnovu licencie. U rozhodcov plávania I. a II. kvalifikačného 
stupňa je podmienkou účasť na minimálne šiestich nižších súťažiach, štyroch 
pohárových súťažiach. Podmienkou obnovy licencie je u rozhodcu plávania III. 
kvalifikačného stupňa účasť na minimálne štyroch nižších súťažiach, dvoch 
pohárových súťažiach, jednej medzinárodnej súťaži a dvoch majstrovských súťažiach. 
Okrem povinnej účasti na hore uvedených súťažiach každý žiadateľ o obnovu licencie 
je povinný sa zúčastniť odborného seminára - doškolenia minimálne raz za štyri roky. 
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V prípade nesplnenia uvedených podmienok licencia rozhodcu stráca platnosť. Pre 
obnovenie licencie rozhodcu je uchádzač povinný absolvovať odborné vzdelávanie na 
úrovni predchádzajúceho kvalifikačného stupňa.  

 
3. Licencia rozhodcu synchronizovaného plávania I. až III. kvalifikačného stupňa je platná 

do doby ich platnosti uvedenej v licencii. Licencia sa udeľuje na obdobie štyroch rokov. 
Po štyroch rokoch môže požiadať o obnovu licencie. U rozhodcov synchronizovaného 
plávania I. kvalifikačného stupňa je podmienkou účasť na minimálne štyroch súťažiach 
a u rozhodcov synchronizovaného plávania II. kvalifikačného stupňa je podmienkou 
účasť na minimálne šiestich súťažiach. Podmienkou obnovy licencie je u rozhodcu 
synchronizovaného plávania III. kvalifikačného stupňa účasť na minimálne  šiestich 
súťažiach. U medzinárodných rozhodcov synchronizovaného plávania je podmienkou 
účasť na minimálne štyroch súťažiach. a , dvakrát pôsobiť ako hlavný rozhodca na 
domácich majstrovských súťažiach Okrem povinnej účasti na hore uvedených 
súťažiach každý žiadateľ o obnovu licencie je povinný sa zúčastniť odborného 
seminára - doškolenia minimálne raz za štyri roky. 

 
 

Článok 14 
Evidencia trénerov a rozhodcov plávania a synchroni zovaného plávania 

 
Tréneri a rozhodcovia, ktorým bola udelená licencia, sú evidovaní na Sekretariáte SPF. 
Eviduje sa priezvisko, meno, adresa, udelená licencia, dátum narodenia, plavecký oddiel 
alebo klub, ktorého je tréner alebo rozhodca členom.  
 
 

Článok 15 
Postup žiadate ľa o udelenie licencie trénera v plávaní  

a synchronizovanom plávaní 
 
Žiadosti o udelenie licencie trénera predkladajú žiadatelia na Sekretariát SPF, Junácka 
ul.č.6, 832 80 Bratislava. Pre udelenie licencie trénera musí tréner: 

a) predložiť žiadosť 
b) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

� vysoká škola: kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej 
resp. diplomovej práce (kópia prvej strany, abstrakt, závery práce). 

� školenie SPF: predložiť kópiu osvedčenia. 
� absolventi športových škôl: kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej 

príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke. 
c) predložiť  potvrdenie o trénerskej praxi 
d) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm predložiť doklad o zaplatení príslušného 

poplatku 
 
 

Článok 16 
Postup žiadate ľa o obnovenie licencie trénera v plávaní 

a synchronizovanom plávaní 
 

a) predložiť žiadosť 
b) odovzdať platnú resp. neplatnú licenciu 
c) predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní 
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� vysoká škola: kópia indexu, kópia protokolu o štátnej skúške, kópia záverečnej 
resp. diplomovej práce (kópia prvej strany, abstrakt, závery práce) 

� školenie SPF: predložiť kópiu osvedčenia 
� absolventi športových škôl: kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie o klubovej 

príslušnosti, v prípade praxe poslať aj potvrdenie o jej dĺžke 
d) predložiť potvrdenie o trénerskej praxi 
e) dve fotografie vo formáte 3 x 3,5cm  
 
 

Článok 17 
Postup žiadate ľa o obnovu  licencie rozhodcu v plávaní  

a synchronizovanom plávaní 
 
a) predložiť žiadosť  
b) vrátiť starý preukaz rozhodcu 
 

 
Článok 18 

Podmienky odobratia licencie trénera a rozhodcu v p lávaní a synchronizovanom 
plávaní 

 
Na návrh disciplinárnej komisie môže výbor príslušného športového zväzu SPF dočasne, 
alebo natrvalo odobrať jednotlivcovi licenciu trénera alebo rozhodcu v týchto prípadoch 
keď: 

a) koná proti stanovám, smerniciam a predpisom SPF, 
b) svojim správaním ohrozuje výchovu mládeže, 
c) zneužíva postavenie trénera a rozhodcu. 

 
 

Článok 19 
Prihláška na školenie 

 
1. Evidenciu záujemcov o jednotlivé formy vzdelávania vykonáva Športovo technický 

sekretár SPF na základe vyplnenej prihlášky. 
 
2. Žiadateľ  vyplní "Prihlášku na školenie". 
 
3. Žiadateľ si na  prihláške nechá potvrdiť vysielajúcim plaveckým klubom resp. oddielom, 

klubom tréningovú alebo  rozhodcovskú prax. 
 
4. Žiadateľ zašle vyplnenú prihlášku: 

a) v prípade školenia rozhodcov I. a II. kvalifikačného stupňa na adresu predsedu 
oblastnej    komisie rozhodcov  ( je uvedená v ŠTD pre  príslušný kalendárny rok ). 

b) v prípade ostatných školení a seminárov na adresu: Slovenský plavecký zväz, 
Junácka 6, 832 80 Bratislava. 

 
5. Žiadateľ na základe podanej prihlášky dostane vyrozumenie o termíne, programe a 

podmienkach školenia. 
 
6. Žiadateľ je povinný sa pri nástupe na školenie preukázať dokladom o zaplatení  

poplatkov za školenie. 
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Článok 20 
Hospodárske náležitosti 

 
1. Poplatok za školenie trénerov plávania a synchronizovaného plávania:  

a) školenie trénerov pre členov SPF: 
� I. kvalifikačný stupeň: 15 dní / min. 50 hodín /   min. 320 € 
� II. kvalifikačný stupeň: 25 dní / min. 100 hodín / min. 480 € 
� III. kvalifikačný stupeň: 30 dní / min. 150 hodín / min. 540 € 

 
b) školenie trénerov pre nečlenov SPF: 

� I. kvalifikačný stupeň: min. 320 € + 100 € 
� II. kvalifikačný stupeň: min. 480 € + 150 € 
� III. kvalifikačný stupeň: min. 540 € + 200 € 

 
2. Poplatok  za školenie rozhodcov plávania a synchronizovaného plávania (registrácia 

min. 1 kalendárny rok): 
a) školenie rozhodcov pre členov SPF: 

� I. kvalifikačný stupeň: 3 dní / min. 15 hodín / min. 30 €    
� II. kvalifikačný stupeň: 5 dní / min. 30 hodín / min. 60 €    
� III. kvalifikačný stupeň: 6 dní / min. 40 hodín / min. 80 €     

 
3. Poplatok za vydanie licencie trénera (registrácia min. 1 kalendárny rok):   

� licencia  I. až V. kvalifikačného stupňa  pre členov SPF    10 € 
� licencia I. kvalifikačného stupňa pre neregistrovaných v SPF   40 € 
� licencia II. kvalifikačného stupňa  pre neregistrovaných v SPF   60 € 
� licencia III. kvalifikačného stupňa pre neregistrovaných v SPF   80 € 
� licencia IV. kvalifikačného stupňa pre neregistrovaných v SPF 100 € 
� licencia V. kvalifikačného stupňa pre neregistrovaných v SPF 120 € 

 
4. Poplatok za obnovu licencie trénera (registrácia min. 1 kalendárny rok): 

� registrovaný člen SPF          5 € 
� registrovaný člen SPF, ktorý neabsolvoval v priebehu platnosti licencie seminár 

trénerov a neregistrovaní v SPF     100 € 
 
5. Na účastníkov školení a žiadateľov o udelenie licencie, ktorí sú členmi SPF menej ako 

1 rok, sa vzťahujú poplatky ako pre neregistrovaných v SPF. 
 
6. Poplatok za vystavenie duplikátu licencie, alebo osvedčenia držiteľovi 5 €. 
 
7. Účastník školení  trénerov a rozhodcov I., II. a III. kvalifikačného stupňa 

organizovaných SPF  si hradí stravu,  cestovné a  ubytovanie v plnej  výške. SPF  
hradí čiastočné náklady  na prednášateľov, prenájom učební, bazén. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Bazálik v. r. 
       prezident SPF 
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Slovenská plavecká federácia 
Slovenský plavecký zväz, Slovenský zväz synchronizovaného plávania 

 
 

Prihláška na školenie trénerov SPF 

 

 
Prihlasujem sa na školenie trénerov:      plávania1                         synchronizovaného plávania1 
 
kvalifikačného stupňa1:     I. kvalifikačného stupňa 
     II. kvalifikačného stupňa 
     III. kvalifikačného stupňa 
 
 
Priezvisko: _______________________________________________________________________________  
 
Meno: __________________________________________________________________________________  
 
Dátum narodenia2: ________________________________________________________________________  
 
Adresa, mesto, PSČ: _______________________________________________________________________  
 
Telefón a e-mailová adresa: _________________________________________________________________  
 
 
Doterajšia trénerská kvalifikácia: _____________________ , dátum získania: ________________________  
 
Som členom (členkou) SPF minimálne 1 rok1:     ÁNO 
    NIE3 
 
Odporučenie plaveckého oddielu, klubu4:  
 
________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  
 
 
Meno predsedu oddielu, klubu: ______________________________________________________________  
 
 
Podpis predsedu oddielu, klubu a pečiatka:  
 
 
 
 
V ______________________________ , dňa ____________ , podpis prihlasovaného: ________________  
 
 

Bez riadneho vyplnenia prihlášky nebude prihláška na školenie trénerov  prijatá! 

                                                           
1 označ príslušnú voľbu 
2 minimálny vek pre prijatie na školenie trénerov je 18 rokov 
3 upozornenie: prihlásení, ktorí nie sú členmi SPF alebo členovia SPF, ktorí neboli členmi SPF minimálne 1 rok, 

absolvujú školenie za iných finančných podmienok ako členovia SPF ktorí majú odporúčanie plaveckého klubu 
4 odporučenie je vyžadované len v prípade, ak je záujemca o školenie členom SPF. V prípade ak nie je odporúčanie 

plaveckého oddielu, klubu, účastník školenia si hradí školenie v plnej výške, aj keď je členom SPF. 
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Slovenská plavecká federácia 
Slovenský plavecký zväz, Slovenský zväz synchronizovaného plávania 

 
 

Prihláška na školenie rozhodcov SPF 

 

 
Prihlasujem sa na školenie rozhodcov:      plávania1                         synchronizovaného plávania1 
 
kvalifikačného stupňa1:     I. kvalifikačného stupňa 
     II. kvalifikačného stupňa 
     III. kvalifikačného stupňa 
 
 
Priezvisko: _______________________________________________________________________________  
 
Meno: __________________________________________________________________________________  
 
Dátum narodenia: _________________________________________________________________________  
 
Adresa, mesto, PSČ: _______________________________________________________________________  
 
Telefón a e-mailová adresa: _________________________________________________________________  
 
 
Doterajšia rozhodcovská trieda: ______________________ , dátum získania: ________________________  
 
Som členom (členkou) SPF1:     ÁNO 
    NIE 
 
 
Odporučenie plaveckého oddielu, klubu5:  
 
________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________  
 
 
Meno predsedu oddielu, klubu: ______________________________________________________________  
 
 
 
Podpis predsedu oddielu, klubu a pečiatka:  
 
 
 
 
V ______________________________ , dňa ____________ , podpis prihlasovaného: ________________  
 
 
 

Bez riadneho vyplnenia prihlášky nebude prihláška na školenie rozhodcov prijatá! 
 
 
                                                           
1 označ príslušnú voľbu  
5 odporučenie je vyžadované len v prípade, ak je záujemca o školenie členom SPF 


