REGISTRAČNÝ PORIADOK SJF
ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Slovenská jazdecká federácia je občianskym združením, ktoré združuje kluby a fyzické osoby v zmysle stanov SJF.
2. Práva a povinnosti jednotlivých členov združených v SJF vymedzujú stanovy SJF a vnútorné predpisy SJF.
3. Podmienkou členstva v SJF je, aby kluby, resp. členovia mali voči SJF vyrovnané všetky záväzky.
4. SJF je povinná zverejniť a aktualizovať údaje, ktoré sa zapisujú do Informačného systému verejnej správy o športe
(ďalej len „ISVSŠ“), ktorý spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento sústreďuje údaje v
jednotlivých športových odvetviach v štruktúre: register športových klubov, register športovcov, register športových
odborníkov* (§ 30 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu). SJF zodpovedá za správnosť a aktuálnosť
všetkých údajov v ISVSŠ.
5. Len kluby registrované v SJF majú právo účasti na jazdeckých pretekoch zaradených do športového kalendára SJF v
príslušnom kalendárnom roku a mať preteky zaradené v športovom kalendári SJF.
6. Potrebné tlačivá na príslušný kalendárny rok sú uverejnené na webovej stránke SJF: www.sjf.sk.

ČASŤ DRUHÁ
ČLENSTVO, REGISTRÁCIA A LICENCIE ČLENOV SJF
I. Členstvo a registrácia klubov
1. Členstvo klubu v SJF vzniká na základe žiadosti podanej v zmysle tohto Registračného poriadku na predpísanom
tlačive SJF (Príloha č.2) a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v zmysle Prílohy č.1. Súčasťou
žiadosti sú údaje a prílohy uvedené na predpísanom tlačive SJF.
2. SJF registruje kluby, ktoré boli prijaté za člena SJF a vykonávajú jazdecký šport v skoku, drezúre, všestrannosti,
záprahoch, voltíži, vytrvalosti a v reiningu.
3. SJF odmietne registráciu klubu, ktorý nemá vyrovnané všetky podlžnosti voči SJF.
4. Štatutárny zástupca klubu musí mať dovŕšených 18 rokov, musí byť zaregistrovaný ako člen SJF a musí byť
členom tohto klubu.
5. Bez uhradenia členského príspevku do SJF za klub nebudú akceptované členské príspevky a licenčné poplatky za
členov klubu ani za kone klubu.
6. Klub je povinný SJF bezodkladne, oznamovať údaje, ktoré požaduje ISVSŠ:
- klub: neskrátený názov klubu, skrátený názov, právna forma, IČO, DIČ, registračné údaje : názov registra (vložka),
kontaktnú osobu (meno, priezvisko, titul, telefón, mobil, e-mail, web), štatutárneho zástupcu (meno, priezvisko,
funkcia, adresa trvalého bydliska, telefón, mobil, e-mail, web), adresu sídla klubu (ulica, číslo, obec, PSČ, okres, kraj),
bankové spojenie (názov účtu, číslo účtu),
- člen (športovec): meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, dátum narodenia, stav, disciplína,

- člen (činovník - tréner, rozhodca, staviteľ, steward, učiteľ jazdy): - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
klubová príslušnosť, disciplína v ktorej pôsobí, od ktorého roku je aktívny, adresa trvalého bydliska, kvalifikácia (typ
kvalifikácie, číslo certifikátu alebo preukazu, dátum nadobudnutia, vzdelávacie zariadenie, ktoré vydalo certifikát),
- člen bez licencie: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo.
II. Členstvo a registrácia fyzických osôb
1. Členstvo fyzickej osoby v SJF vzniká na základe žiadosti, ktorú podáva klub, v zmysle tohto Registračného
poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.3) a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok
v zmysle Prílohy č.1. Súčasťou žiadosti sú údaje a prílohy uvedené na predpísanom tlačive SJF.
2. Každý člen SJF musí byť členom klubu. Každý člen SJF môže byť členom len jedného klubu.
3. SJF odmietne registráciu/členstvo člena, ktorý nemá vyrovnané všetky podlžnosti voči SJF.
4. Pri prihlasovaní za člena SJF aktívneho športovca - cudzieho štátneho príslušníka, musí prihlasujúci klub doručiť SJF
potvrdenie o súhlase jeho národnej federácie, člena FEI na daný kalendárny rok .
5. Klub je povinný evidovať písomný súhlas s registrovaním za člena v SJF, potvrdený podpisom registrovanej fyzickej
osoby, u člena do 18 rokov písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Klub je povinný preukázať sa touto
evidenciou pre potrebu kontroly orgánov SJF.

III. Licencia člena (športovca, činovníka) SJF
1. Licencia člena (športovca, činovníka) SJF je pridelená, alebo predĺžená na základe žiadosti, ktorú podáva klub,
v zmysle tohto Registračného poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.3 a 4) a zaplatením licenčného poplatku
na príslušný kalendárny rok v zmysle Prílohy č.1. formou licenčnej známky na príslušný kalendárny rok. Známku treba
nalepiť na zadnú stranu preukazu SJF. Bez nalepenej známky na príslušný kalendárny rok je licencia SJF neplatná.
2. Člen SJF, ktorý má na kalendárny rok platnú licenciu, je oprávnený vykonávať svoju činnosť a funkciu na pretekoch
zaradených do kalendára SJF a do kalendára FEI v súlade so všeobecnými pravidlami.
3. Medzinárodná športová licencia sa vystavuje na príslušný kalendárny rok a len športovcom s platnou licenciou
športovca SJF, ktorý sú občanom Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti športovca s uvedením rodného
čísla, s priložením jednej fotografie rozmeru 35 x 40 mm a dokladu o úhrade poplatku v zmysle Prílohy č.1.
Medzinárodná športová licencia SJF slúži ako povolenie SJF k dlhodobej pretekárskej činnosti športovca v hosťujúcej
krajine, s možnosťou reprezentovať ľubovoľný klub, ktorý je členom jazdeckej federácie hosťujúcej krajiny.
4. Na základe vzájomných dohôd s jazdeckými federáciami Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska a Slovinska je
možná účasť športovcov reprezentujúcich členský klub SJF na národných pretekoch v uvedených krajinách, pričom k
účasti postačuje platná licencia športovca SJF.

IV. Zmena klubovej príslušnosti člena SJF
1. Zmenou klubovej príslušnosti (prestupom) sa rozumie zmena príslušnosti člena SJF ku klubu. Účastníkmi
prestupového konania sú: člen, ktorý ohlási zmenu, klub, v ktorom je člen registrovaný a klub, do ktorého člen hlási
prestup. Zmena klubovej príslušnosti člena SJF je možná na základe žiadosti člena SJF podanej v zmysle tohto

Registračného poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.6) a zaplatením poplatku v zmysle Prílohy č.1. Súčasťou
žiadosti sú súhlasy klubov v ktorom je člen SJF evidovaný a do ktorého hlási prestup.
2. Zmenu klubovej príslušnosti, ktorá bola vyvolaná zánikom klubu v ktorom bol člen registrovaný je možné
uskutočniť s oslobodením od poplatku za zmenu klubovej príslušnosti do 5 pracovných dní po zániku klubu. V tomto
prípade sa postupuje tak ako je uvedené v Článku II. a III. tejto časti s oslobodením od už zaplateného členského
príspevku a licenčného poplatku.
3. Ohlásiť prestup môže len člen SJF, ktorý je riadne registrovaný v SJF a to maximálne jeden krát v priebehu
kalendárneho roku. Do tohto počtu sa nezaratúva prestup, ktorý bol vyvolaný zánikom klubu v ktorom bol člen
registrovaný.

V. Registrácia športovcov na FEI
1. O registráciu na FEI je potrebné požiadať (najneskôr 14 dní pred zaslaním prihlášky na preteky) na základe žiadosti
podanej v zmysle tohto Registračného poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.3) a zaplatením poplatku
v zmysle Prílohy č.1.
2. FEI vyžaduje povinnú registráciu všetkých športovcov, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných pretekov FEI
zaradených v kalendári FEI (rozpis schválený FEI). Podmienkou registrácie FEI je platná licencia SJF na príslušný
kalendárny rok.
3. Štart športovca na medzinárodných pretekoch (zaradených v kalendári FEI) vždy podlieha schváleniu predsedom
komisie príslušnej disciplíny na základe predloženej prihlášky. Po súhlasnom vyjadrení predsedu komisie zašle
sekretariát SJF prihlášku usporiadateľovi.
4. V prípade, že športovec, bude štartovať na medzinárodných pretekoch, zaradených v kalendári FEI, bez povinnej
registrácie FEI a bude mu uložená poriadková pokuta, túto pokutu prostredníctvom SJF je povinný uhradiť klub,
ktorého je športovec členom.

ČASŤ TRETIA
REGISTRÁCIA A LICENCIE KONÍ SJF
I. Registrácia a licencia koňa v SJF
1. Registrácia športových koní (ďalej len „koní“) sa vykonáva na základe žiadosti, ktorú podáva klub, v zmysle tohto
Registračného poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.5) a zaplatením licenčného poplatku na príslušný
kalendárny rok v zmysle Prílohy č.1.
2. Klub je povinný evidovať písomný súhlas majiteľa koňa s registrovaním v klube a preukázať túto evidenciu pre
potreby kontroly SJF.
3. Registrácia športových koní v SJF sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:
a) Všetky športové kone musia byť zaevidované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len CEHZ).
Adresa : Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, pracovisko Moravecká 32.
95193 Topoľčianky.
b) Všetky športové kone ktoré už boli v minulosti zaregistrované v SJF, dostanú licenčnú známku na príslušný
kalendárny rok. Známka musí byť nalepená v Pase koňa, resp. Preukaze športového koňa.

c) Všetky novo registrované kone slovenského pôvodu bez rozdielu musia mať Pas koňa vystavený ZCHKS - družstvo
Topoľčianky, resp. u plnokrvných koní a klusákov Závodiskom š.p. Bratislava (adresy uvedené nižšie).
d) Všetky kone, importované z krajín Európskej únie, narodené v roku 1997 a neskôr, musia mať identifikačný doklad
Pas koňa, vydaný v štáte pôvodu. SJF skontroluje, či je kôň zaevidovaný v CEHZ a vydá licenciu SJF.
e) Všetky kone bez dokladu o pôvode musia mať vystavený Pas koňa (adresa uvedená nižšie) a byť zaevidované v
CEHZ. Takéto kone musia byť trvalo označené elektronickým čipom alebo výpalom. Pas koňa vydáva:
pre teplokrvné kone - Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
pre plnokrvné kone a klusáky - Závodisko š.p., Starohájska 2, 852 69 Bratislava
4. K registrácií koňa podľa bodu 1 je potrebné navyše predložiť:
pokiaľ sa jedná o registráciu podľa bodu 3 písmena b/ a d/ - Pas koňa vydaný ZCHKS, resp. Závodiskom
pokiaľ sa jedná o registráciu podľa bodu 3 písmena c/ - identifikačný doklad (Preukaz koňa) vydaný v inom štáte,
5. Ku všetkým administratívnym úkonom je potrebné, aby majiteľ uvedený na predložených dokladoch zodpovedal
skutočnosti. V prípade, že to tak nebude, ZCHKS, resp. Závodisko koňa nezaradí do svojej evidencie.
6. V prípade, že sa zmenil majiteľ koňa, je potrebné ZCHKS, resp. Závodisku predložiť kúpno - predajnú zmluvu k
vykonaniu zmeny v Pase koňa. Je vo vlastnom záujme majiteľov koní, aby aj v priebehu roka oznamovali zmenu na
ZCHKS, resp. Závodisko a vyhli sa tak možným problémom pri prevoze koní doma a v zahraničí.
7 . Každú zmenu majiteľa koňa je klub povinný bezodkladne nahlásiť SJF a predložiť Pas koňa, v ktorom je zmena
vykonaná. Na základe toho SJF vykoná zmeny majiteľa koňa v registri koní v SJF.
8. Dokladom oprávňujúcim koňa k účasti na pretekoch je Pas koňa, resp. Preukaz športového koňa s vydanou a
nalepenou licenčnou známkou SJF v Pase/Preukaze.
9. Spolu s licenciou bude koňovi, ktorý ešte nebol registrovaný, pridelené evidenčné (licenčné) číslo (2 ks), ktorým
musí byť, počas účasti na jazdeckých pretekoch, povinne a viditeľne označený, na ľavej alebo prednej strane výstroja
koňa, ak Všeobecné pravidlá SJF neustanovujú inak. Bez evidenčného čísla nie je účasť na pretekoch povolená.
10. Na základe vzájomných dohôd s jazdeckými federáciami Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska a Slovinska
je možná účasť slovenských koní so slovenskými jazdcami na národných pretekoch v uvedených krajinách. K účasti
postačuje platná licencia SJF a Pas koňa s nalepenou platnou licenčnou známkou SJF.

II. Zmena klubovej príslušnosti koňa
1. Zmena klubovej príslušnosti počas roka nie je možná

III. Registrácia koňa na FEI
1. O registráciu na FEI je potrebné požiadať (najneskôr 14 dní pred zaslaním prihlášky na preteky) na základe žiadosti
podanej v zmysle tohto Registračného poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.5) a zaplatením poplatku
v zmysle Prílohy č.1.
2. FEI vyžaduje povinnú registráciu všetkých koní , ktoré sa zúčastňujú medzinárodných pretekov FEI zaradených v
kalendári FEI (rozpis schválený FEI). Podmienkou registrácie FEI je platná licencia koňa SJF na príslušný kalendárny rok
a kôň musí byť čipovaný.

3. Od októbra 2006 je na FEI certifikovaný „Pas koňa“ vydávaný v SR. Koňom s týmto pasom a koňom s pasom,
vydaným členským štátom EU, ktorý je schválený FEI, nebude vystavený pas FEI, ale len registračná karta (obal) FEI.
4. Štart koňa na medzinárodných pretekoch (zaradených v kalendári FEI) vždy podlieha schváleniu komisiou
príslušnej disciplíny na základe predloženej prihlášky. Po súhlasnom vyjadrení komisie sekretariát SJF zašle prihláškou
usporiadateľovi.
5. V prípade, že kôň, bude štartovať na medzinárodných pretekoch, zaradených v kalendári FEI, bez povinnej
registrácie FEI a bude mu uložená poriadková pokuta, túto pokutu prostredníctvom SJF je povinný uhradiť klub,
v ktorom je kôň registrovaný.

ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Členstvo klubu v SJF trvá do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, ak v priebehu príslušného
kalendárneho roka klub nezanikol.
2. Členstvo člena v SJF trvá do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, ak v priebehu príslušného
kalendárneho roka nezanikol klub, v ktorom je člen registrovaný a tento člen nebol registrovaný v inom klube v podľa
Časti druhej, článku IV, bodu 2.
3. Licencia člena (športovca, činovníka) a koňa v SJF trvá do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
4. Akékoľvek zmeny v priebehu príslušného kalendárneho roka súvisiace s právnou subjektivitou klubu, alebo zmeny
ktoré súvisia s registráciou klubu, alebo členov registrovaných v danom klube, je klub povinný bezodkladne oznámiť
SJF.
5. V priebehu decembra vyzve SJF kluby , ktoré sú členom SJF k 30.11. kalendárneho roka na registráciu klubu na
ďalší kalendárny rok. K tomu účelu pripraví SJF príslušné tlačivá. Klub je povinný najneskoršie do 15.februára doručiť
na SJF registračné tlačivá a na základe vystavenej faktúry so splatnosťou do konca februára uhradiť členské
príspevky klubu a členov klubu. Ak tak neučiní, členstvo klubu v SJF a s ním i všetkým jeho členom zaniká. Fyzické
osoby, ktorým takto zaniklo členstvo v SJF môže od 1.marca zaregistrovať iný klub.

ČASŤ PIATA
ÚHRADA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV, LICENČNÝCH A INÝCH POPLATKOV
1. Členské príspevky, licenčné a iné poplatky je možné uhradiť len na základe vystavenej faktúry a to buď
prevodom na bankový účet SJF, alebo v pokladni SJF.
2. Ako podklad pre vystavenie faktúry slúži predpísané tlačivo SJF (Príloha č. 2-6) a súhrnné tlačivo „Prehľad
zaplatených poplatkov“ (Príloha č.7).
3. Členské príspevky, registračné a licenčné poplatky sú považované za zaplatené dňom pripísania sumy na bankový
účet SJF, resp. dňom úhrady do pokladne SJF.

Tento vnútorný predpis SJF bol schválený Predsedníctvom SJF dňa 27.9.2015 s účinnosťou pre všetky registrácie
platné od 1.1.2016 (pozn.: vrátane registrácií, ktoré budú prijaté v roku 2015, ale ich platnosť je od 1.1.2016).

Príloha č.1

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY, LICENČNÉ A INÉ POPLAKY SJF (v €)
Členský príspevok
Prvá registrácia (nové registračné číslo)
Evidencia po prerušení (ak predchádzajúce
kalendárne obdobie nebola zaplatená)
V nasledujúcich rokoch - ak je zaplatený
do konca februára príslušného roku
V nasledujúcich rokoch - ak je zaplatený
od 1.marca (vrátane) príslušného roku

Licenčný poplatok
Licencia SJF – zaplatená do 31.7.
(vrátane) príslušného roku
Licencia SJF – zaplatená od 1.8.
(vrátane) príslušného roku
Registrácia na FEI v príslušnom roku

Klub

Člen do 18 rokov
(deti a juniori)

Člen od 18 rokov vr.
(seniori)

180

12

24

120

12

24

180

18

36

Člen do 18 rokov
(deti a juniori)

Člen nad 18 rokov vr.
(seniori)

lonžér,
voltížne
družstvo

Kôň

0

0

0

24

0

0

0

18

10

20

10

20

Iné poplatky
Medzinárodná jazdecká licencia (povolenie činnosti v zahraničí) CZE, HUN, POL
Medzinárodná jazdecká licencia (povolenie činnosti v zahraničí) okrem CZE, HUN, POL
Člen
Vystavenie náhradného preukazu – duplikátu
Zmena klubovej príslušnosti počas roka
Vystavenie medzinárodného pasu koňa, registračnej karty FEI
Vyhotovenie anglického popisu koňa (znaky) v pase FEI
Vykonanie zmeny v pase FEI
Kôň
Vykonanie zmeny mena koňa v registrácií SJF
Vystavenie náhradných evidenčných čísiel
Vyhotovenie potvrdenia o výsledkoch

Prílohy zverejnené na internetovej stránke SJF:
Príloha č.2: Žiadosť o registráciu Klubu SJF
Príloha č.3: Žiadosť o registráciu a licenciu členov (športovcov) SJF
+ Žiadosť o registráciu členov SJF bez licencie
Príloha č.4: Žiadosť o registráciu a licenciu členov (činovníkov) SJF
Príloha č.5: Žiadosť o registráciu a licenciu koní SJF
Príloha č.6: Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti člena SJF
Príloha č.7: Prehľad zaplatených poplatkov

40
140
50
50
170
30
12
50
5
30

