Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ
PORIADOK SGF,
SADZOBNÍK ČLENSKÝCH POPLATKOV

Schválený na VV SGF v Bratislave, dňa 5. decembra 2018
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Článok 1
Základné ustanovenia
1.

Slovenská gymnastická federácia ( ďalej SGF ) vykonáva centrálnu registráciu všetkých
jej členov (klubov, oddielov, školských klubov, fyzických osôb a čestných členov), ktorí
vykonávajú gymnastické aktivity (gymnastika pre všetkých, športová gymnastika,
moderná gymnastika, skoky na trampolíne, športový aerobik a parkour) na území SR.

2.

Do SGF sa združujú:
2.1. právnické osoby (kluby, oddiely, školské kluby),
2.2 fyzické osoby v súlade s platným znením Stanov SGF,
2.3. čestní členovia SGF (na základe schválenie VZ SGF)

3.

Registrovaní členovia SGF majú právo zúčastňovať sa činnosti SGF v rozsahu, ako im to
priznávajú Stanovy SGF.
Článok 2
Druhy a sadzby členských poplatkov

1.

Rozoznávame nasledovné poplatky:
1.1. manipulačný členský poplatok,
1.2. ročný členský poplatok,
1.3. registračný členský poplatok

2.

Manipulačný členský poplatok je.......................................................................1,50 EUR
(zahŕňa vystavenie identifikačnej karty).

3.

Ročný členský poplatok
3.1
3.2

3.3
3.4
4.

ročný členský poplatok člena právnickej osoby (klubu, oddielu) je........30,00 EUR
(člen sa môže zúčastňovať všetkých aktivít a podujatí organizovaných SGF),
ročný členský poplatok člena právnickej osoby - školského klubu je......10,00 EUR
(registrovaný školský klub sa môže zúčastňovať len aktivít a podujatí
organizovaných prostredníctvom projektu BUĎ F!T s gymnastikou).
ročný členský poplatok za každú registrovanú sekciu je.........................10,00 EUR
ročný členský poplatok člena fyzickej osoby je........................................1,00 EUR
(pretekári 1.a 2. kategórie1, športoví odborníci, okrem čestných členov SGF)

Registračné členské poplatky pre členov SGF:
4.1
4.2

pretekári 1. kategórie................................................................................6,00 EUR
športoví odborníci.....................................................................................6,00 EUR

1/ pretekári 1. kategórie sú pretekári všetkých sekcií zúčastňujúci sa súťaží vyhlásených SGF
a účastníci medzinárodných podujatí v sekcii GpV.
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Pretekári 2. kategórie sú pretekári všetkých sekcií súťažiacich v súťaži O olympijské
kruhy, O pohár Mariany Némethovej-Krajčírovej, účastníci Festivalu pohybových skladieb
a súťaží parkour.
5.

V prípade vkladu v hotovosti na účet SGF je potrebné navýšiť sumu o poplatok banky.
Článok 3
Termíny registrácie

1.

Riadny termín registrácie právnických a fyzických osôb:

15.12. – 31.01.

2.

Druhý termín registrácie právnických a fyzických osôb:
01.09. – 30.09.
Mimo týchto termínov je možná dodatočná registrácia len s penalizačnými poplatkami,
viď článok 8.
Článok 4
Platnosť registrácie

1.

Platnosť registrácie je vždy do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

2.

Platnosť identifikačnej karty je: 5 rokov

3.

Registrácia členov stráca platnosť:
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

dňom 31. januára, ak nebola registrácia obnovená v riadnom termíne 15.12.-31.01.,
prípadne nezaplatením riadnych poplatkov, v stanovenom termíne podľa vystavenia
faktúry zo strany SGF,
ak bol v čase riadneho termínu registrácie zaslaný písomný oznam o zrušení
registrácie s priloženým registračným dokladom,
zánikom klubu, oddielu, školského klubu,
úmrtím člena,
vylúčením člena zo SGF.
Článok 5
Postup pri registrácii, splatnosť členských poplatkov

1.

Za registráciu členov sú zodpovední:
1.1
1.2

Se SGF za celkový priebeh registrácie,
predseda klubu, oddielu a školského klubu za spracovanie online registrácie
na www.sgf.sk.

2.

SGF je povinná zaslať informácie k registrácii na kluby, oddiely a školské kluby do
30. novembra kalendárneho roka.

3.

Predseda klubu, oddielu a školského klubu, potvrdzuje online registráciu elektronicky
na www.sgf.sk v termíne 15.12.-31.01.
3.1
Klub je zodpovedný za presnosť a úplnosť poskytnutých údajov a je povinný
postupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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č. 2016/679, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.
4.

O platnosti registrácie rozhoduje dátum online spracovania registrácie zo strany klubu,
oddielu a školského klubu.

5.

Platba za členské poplatky sa realizuje na základe zaslania faktúry zo strany SGF.
Článok 6
Registračné prostriedky

1.

Identifikačná karta – je základným dokumentačným prostriedkom člena SGF. Jej platnosť
je obmedzená (viď čl.4, bod 2). Je vydávaná pre pretekárov 1. kategórie a pre športových
odborníkov. Je každoročne aktualizovaná na základe online registrácie.

2.

V „žiadosti“ o novú registráciu klubu, oddielu, školského klubu v SGF sa uvádza:
názov, alebo obchodné meno uchádzača,
dátum založenia organizácie,
typ klubu (klub, oddiel, školský klub),
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
adresa elektronickej pošty štatutárneho zástupcu,
druh registrovanej sekcie,
výška členského príspevku v klube (klubové poplatky členov),
dátum úhrady členského príspevku v klube,
právna forma právnickej osoby,
logo klubu, oddielu, školského klubu,
meno, priezvisko a kontaktné údaje zodpovednej osoby za registráciu,
poštová adresa klubu, oddielu, školského klubu,
fakturačné údaje klubu, oddielu, školského klubu (obchodný názov, dátum a číslo
registrácie na MV SR, IČO, číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie a
príspevku, presná poštová adresa),
2.13. zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu rodné
číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, klubová
príslušnosť, fotografia (povinná pri pretekároch 1. kategórie a pri športových
odborníkoch), kontaktné údaje vrátane adresy trvalého bydliska a ďalšie údaje
uvedené v online registrácii.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11
2.12.

3.

Po elektronicky vyplnenom a potvrdenom tlačive žiadosti o novú registráciu je žiadateľ
povinný zaslať na Se SGF:
3.1. kópiu platných stanov klubu, oddielu, školského klubu, ktoré musia byť v súlade so
Stanovami SGF,
3.2. pri registrácii nových trénerov notársky overený doklad o vzdelaní a získaní
trénerskej kvalifikácie a k overeniu výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
3.3. pri registrácii nových rozhodcov doklad o vzdelaní a získaní rozhodcovskej
kvalifikácie a čestné prehlásenie o bezúhonnosti (ak rozhodca súčasne nie je aj
trénerom).
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4.

Hlásenie o prestupe, hosťovaní.

5.

Potvrdenie o prestupe, hosťovaní.
Článok 7
Preukázanie registrácie

1.

Pretekári majú povinnosť preukázať sa pri súťažiach identifikačnou kartou a platnou
lekárskou prehliadkou (platí 1 rok) na priloženom lekárskom potvrdení.

2.

Tréneri majú povinnosť preukázať sa pri súťažiach, školeniach, seminároch:
2.1. identifikačnou kartou,
2.2. preukazom trénera.

3.

Rozhodcovia majú povinnosť preukázať sa pri súťažiach, školeniach, seminároch:
3.1. identifikačnou kartou,
3.2. preukazom rozhodcu.
Článok 8
Penalizačné poplatky

1.

Oneskorená registrácia klubu, oddielu, školského klubu (po 31.01.) .................35,00 EUR
(neplatí u novovzniknutých klubov, oddielov, školských klubov).

2.

Ak klub, oddiel, školský klub žiada o novú registráciu fyzickej osoby, prestup, alebo
hosťovanie mimo riadny termín 15.12.–31.01. ...................................................15,00 EUR

PRESTUP A HOSŤOVANIE
Článok 9
Hlásenie prestupu
1.

Prestup hlási člen v riadnom termíne registrácie 15.12.-31.01. vyplnením a zaslaním
tlačiva na Se SGF.

2.

Hlásenie o prestupe podáva člen prostredníctvom klubu, oddielu do ktorého prestupuje.
Predseda klubu zasiela na SGF súhlas materského klubu s prestupom podpísaný
predsedom klubu a pretekárom (v prípade ak je pretekár neplnoletý, jeho zákonným
zástupcom ). Ak je prestup dohodnutý bez úhrady výchovného (článok 11), výslovne sa to
uvedie v súhlase s prestupom.
Článok 10
Schválenie prestupu

1.

Se SGF schváli prestup ak:
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2.

1.1. boli dodržané podmienky podľa článku 9 tohto poriadku a
1.2. ak s prestupom súhlasí materský klub, oddiel (písomne)
V prípade, že materský klub s prestupom nesúhlasí, rozhoduje o prestupe VV SGF.

3.

Proti rozhodnutiu VV SGF o prestupe sa môžu účastníci prestupu (člen hlásiaci prestup,
prestupujúca osoba, materský klub) odvolať písomne, a to do 15 dní od doručenia
písomného rozhodnutia.

4.

VV SGF odvolanie prerokuje na najbližšom zasadnutí, za prítomnosti strany, ktorá sa
odvoláva. Poplatok za odvolanie je 30,- EUR.

5.

Až do opätovného rozhodnutia VV SGF zostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie VV
SGF.

6.

V prípade, že VV SGF zmení svoje pôvodné rozhodnutie tak, že odvolaniu vyhovie, vráti
poplatok za odvolanie odvolateľovi.
Článok 11
Výchovné

1.

Za prestup má právo materský klub žiadať od klubu, do ktorého pretekár hlási prestup
výchovné, ktorého sadzba je vypočítaná na základe koeficientu podľa výkonnosti
a vekovej kategórie.

2.

Vypočítaná sadzba výchovného môže byť krátená, ak pretekár bol v materskom klube
registrovaný menej ako 2 roky.

3.

Na prestupe sa dva kluby môžu dohodnúť aj bez úhrady výchovného.

4.

Prestup nadobúda platnosť jeho schválením Se SGF alebo márnym uplynutím lehoty
podľa článku 10 ods. 3 tohto poriadku.

5.

Neuhradenie výchovného v dohodnutom termíne je disciplinárnym previnením, za ktorý
môže byť uložená pokuta vo výške 100,- Eur. Disciplinárne konanie sa začne na podnet
pôvodného materského klubu.
Článok 12
Hlásenie hosťovania

1.
2.

Hosťovanie hlási člen v riadnom termíne registrácie 15.12.-31.01 vyplnením a zaslaním
tlačiva na Se SGF.
Žiadosť o povolenie hosťovania podáva člen prostredníctvom klubu, do ktorého hlási
hosťovanie. Predseda klubu pripojí ku žiadosti súhlas materského klubu s hosťovaním
podpísaný predsedom klubu a pretekárom (v prípade ak je pretekár neplnoletý, jeho
zákonným zástupcom ).
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3.

Doklad o hosťovaní vydáva SGF. Hosťovanie sa vydáva vždy do konca kalendárneho
roka.
Článok 13
Schválenie hosťovania

1.

Se SGF schváli hosťovanie, ak boli splnené podmienky článku 12 tohto poriadku.

2.

V prípade, ak materský klub, oddiel nesúhlasí s hosťovaním, Se SGF žiadosť zamietne.

3.

Proti zamietnutiu sa nemožno odvolať.
Článok 14
Hospodárenie s členskými poplatkami

1. Finančné prostriedky za platbu členských poplatkov sú príjmom SGF a môžu byť použité
na:
1.1. úhradu služieb súvisiacich s registráciou,
1.2 zhotovenie propagačných materiálov SGF,
1.3. ocenenie najúspešnejších športovcov,
Článok 15
Potvrdzovanie VT, trénerských a rozhodcovských kvalifikačných tried a stupňov
a ich evidencia
1.

Všetky výkonnostné triedy (VT) pretekárov za uplynulý kalendárny rok eviduje SGF
prostredníctvom príslušných sekcií.

2.

Kvalifikačné triedy trénerov a rozhodcov potvrdzuje prezident a generálny sekretár SGF.

3.

Evidencia VT pretekárov je uložená v origináli na SGF.

4.

Evidencia trénerov a rozhodcov je uložená v origináli na SGF.
Článok 16
Registrácia cudzincov

1.

Registrácia osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky, majú trvalý, alebo
prechodný pobyt v zahraničí a sú členmi športových klubov v zahraničí, je možná po
predložení súhlasu materskej federácie s registráciou v SGF.

2.

Cudzinci, ktorí sa chcú stať členmi SGF sa musia registrovať podľa ustanovení tohto
registračného a prestupového poriadku.

3.

Aby pretekár s cudzou štátnou príslušnosťou mohol reprezentovať Slovenskú republiku,
je potrebný písomný súhlas národnej gymnastickej federácie a dodržiavanie platného
registračného a prestupového poriadku FIG. Aby mohol pretekár reprezentovať
Slovenskú republiku, musí mu byť udelené slovenské občianstvo.
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4.

Cudzinec, ktorý́ žiada o registráciu trénera alebo rozhodcu a nezúčastnil sa školení
(nesplnil si kvalifikáciu) v rámci SGF, musí́ súčasne predložiť notársky overený odpis
potvrdenia a získaní kvalifikácie vydanej materskou národnou gymnastickou federáciou.
Článok 17
Záverečné ustanovenia

1.

Tento Registračný a prestupový poriadok nadobúda účinnosť po schválení VV SGF
dňom 5.12.2018.

2.

Výklad Registračného a prestupového poriadku vykonáva VV SGF.

Prehľad členských poplatkov:
Poplatok
Manipulačný členský poplatok
Ročný členský poplatok:
Členský poplatok právnickej osoby – klubu, oddielu
Členský poplatok právnickej osoby - školského klubu
Členský poplatok za sekciu
Členský poplatok fyzickej osoby
Registračné členské poplatky
Pretekári 1. kategórie
Športoví odborníci
Čestní členovia
Penalizačný poplatok na oneskorenú registráciu
Registrácia, prestup, hosťovanie mimo riadny termín
Poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu VV o prestupe
Pokuta za neuhradenie výchovného – disciplinárne
previnenie

EUR
1,50 EUR

Termín platby
Faktúra zo SGF

30,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
1,-EUR

Faktúra zo SGF
Faktúra zo SGF
Faktúra zo SGF
Faktúra zo SGF

6,- EUR
6,-EUR
0,00 EUR
35,-EUR
15,-EUR
30,-EUR
100,-EUR

Faktúra zo SGF
Faktúra zo SGF
Faktúra zo SGF
Podľa registrácie
Podľa registrácie
Faktúra zo SGF
Podľa rozhodnutia
DK SGF
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