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REGISTRAČNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO  
ZVÄZU ORIENTA ČNÝCH ŠPORTOV 

 
Registračný poriadok Slovenského zväzu orientačných športov (ďalej len „SZOŠ“) stanovuje podmienky, za ktorých sa 
uskutočňuje registrácia individuálnych členov SZOŠ a kolektívnych členov SZOŠ. Na tento poriadok úzko nadväzuje 
Prestupový poriadok SZOŠ, stanovujúci podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny v registrácii (prestupy a 
hosťovania) individuálnych členov SZOŠ. 
 
 
A. Základné ustanovenia 
Čl. 1  Záujemca o kolektívne členstvo v SZOŠ (ďalej len „Záujemca“)  podáva písomnú prihlášku SZOŠ.  
 
Čl. 2 V  prihláške uvedie svoj presný a úplný názov, IČO, právnu formu a registráciu v príslušnom registri,  adresu 

sídla,  meno a priezvisko štatutárneho orgánu, bankové spojenie a korešpondenčnú adresu. Záujemca 
v prihláške musí vyhlásiť, že je zapísaný v Registri právnických osôb v športe a súčasne musí uviesť označenie 
minimálne 5 fyzických osôb, ktoré sú zapísané v Registri fyzických osôb v športe vo vzťahu k záujemcovi 
respektíve uviesť údaje v potrebnom rozsahu minimálne za 5 fyzických osôb, ktoré budú zapísané do Registra 
fyzických osôb v športe vo vzťahu k záujemcovi. Prihlášku podpíše štatutárny zástupca záujemcu alebo ním 
písomne splnomocnené osoba. K prihláške musí záujemca priložiť doklad potvrdzujúci jeho právnu 
subjektivitu a kópiu dokladu o zaplatení základného registračného poplatku kolektívneho člena SZOŠ. 

 
. 2.1  K prihláške Záujemca  priloží údaje o všetkých jeho členoch, ktorý majú byť registrovaní za individuálnych 

členov SZOŠ v rozsahu potrebnom pre zápis týchto fyzických osôb do Registra fyzických osôb v športe a to 
v minimálnom počte 5 členov.. 

 
. 2.2 Ak je počet členov Záujemcu nižší ako 5,Záujemca nemôže byť prijatý za kolektívneho člena SZOŠ, môže sa 

však stať pridruženým členom SZOŠ. 
 
Čl. 3 Záujemca sa stáva kolektívnym členom SZOŠ  dňom schválenia prijatia Záujemcu za kolektívneho člena 

SZOŠ. SZOŠ následne pridelí novému kolektívnemu členovi SZOŠ  trojpísmenovú identifikačnú skratku. 
 
Čl. 4. Zmeny údajov uvedených Záujemcom v prihláške za kolektívneho člena ako aj údajov zapisovaných do 

Registra právnických osôb v športe respektíve Registra fyzických osôb v športe je kolektívny člen povinný 
písomne oznámiť SZOŠ bez zbytočného odkladu. 

 
Čl. 5. Kolektívne členstvo v SZOŠ zaniká: 
 

(a) Písomným oznámením kolektívneho člena SZOŠ o vystúpení zo  SZOŠ podpísaným dvomi oprávnenými 
zástupcami kolektívneho člena, 

(b) Právnym zánikom kolektívneho člena SZOŠ 
(c) Vylúčením  kolektívneho člena SZOŠ z dôvodu jeho dlhodobej nečinnosti alebo z dôvodu neplnenia 

povinností vyplývajúcich z Stanov SZOŠ alebo ostatných predpisov vydaných SZOŠ alebo jej orgánmi 
alebo rozhodnutia orgánu SZOŠ alebo z dôvodu hrubého porušenia Stanov SZOŠ alebo ostatných 
predpisov vydaných SZOŠ. 

 
Čl. 6 V pretekoch, zaradených do kalendára SZOŠ, môže za kolektívneho člena SZOŠ aj fyzická osoba, ktorá nie je 

individuálnym členom SZOŠ, uvedená fyzická osoba však nemá pridelené registračné číslo, nebude zaradená 
do hodnotenia dlhodobých súťaží SZOŠ a nemôže získať výkonnostnú licenciu SZOŠ. V pretekoch zaradených 
do kalendára SZOŠ môžu štartovať aj fyzická osoba, ktorá nie je individuálnym členom SZOŠ a neštartuje za 
žiadneho z kolektívnych členov SZOŠ, ustanovenia prvej vety tohto článku sa uplatnia obdobne..  

 
Čl. 7 O registráciu individuálneho členstva v SZOŠ za svojho člena žiada kolektívny člen SZOŠ respektíve 

Záujemca súčasne s prihláškou za kolektívneho člena SZOŠ. Výnimkou je mimoriadna registrácia v zmysle 
čl.10. tohto registračného poriadku. 

 
Čl. 8 Členom kolektívneho člena SZOŠ môže byť aj cudzí štátny príslušník. Individuálny člen SZOŠ môže byť 

registrovaný v inom národnom zväze orientačných športov len so súhlasom kolektívneho člena SZOŠ, na 
základe ktorého žiadosti o registráciu sa stal individuálnym členom SZOŠ. 

 
Čl. 9 Fyzická osoba môže mať registrované individuálne členstvo v SZOŠ súčasne len vo vzťahu k jednému 

kolektívnemu členovi SZOŠ. 
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Čl. 10 Mimoriadna registrácia sa vykonáva výlučne pre jednu súťažnú  sezónu a pre konkrétny druh orientačného 
športu.  
Mimoriadne registrovaný jednotlivec platí za registráciu poplatok vo výške ročného registračného poplatku 
individuálneho člena podľa veku. Takto registrovaný jednotlivec má právo štartovať za akýkoľvek subjekt, 
ktorý nie je registrovaným kolektívnym  členom SZOŠ, má právo byť hodnotený v príslušnej dlhodobej súťaži 
SZOŠ a má právo získať výkonnostnú licenciu. 
 

Čl. 11 Čestné členstvo vo zväze sa udeľuje na základe rozhodnutia Predsedníctva SZOŠ a to: 
- čestný člen SZOŠ in memoriam (zomrelí individuálni členovia SZOŠ) 
- čestný člen predsedníctva SZOŠ (bývalí predsedovia SZOŠ) 
- čestný člen SZOŠ 

 
B. Registrácia individuálneho člena SZOŠ 
 
Čl. 12 Registrácia individuálneho členstva v SZOŠ sa vykoná na základe žiadosti kolektívneho člena SZOŠ 

respektíve Záujemcu obsahujúcej údaje zapisované do Registra fyzických osôb v športe.  
 

Čl. 13 Žiadosť o registráciu individuálneho členstva SZOŠ doručí kolektívny člen SZOŠ generálnemu sekretárovi 
SZOŠ, pričom je povinný súčasne uhradiť poplatok vo výške určenej týmto registračným poriadkom.  

 
Čl. 14 Generálny sekretár SZOŠ v lehote do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu: 

(a) vykoná registráciu individuálneho členstva v SZOŠ ak sú splnené podmienky určené týmto registračným 
poriadkom, 

(b) oznámi kolektívnemu členovi SZOŠ, ktorý podal žiadosť o registráciu, že registrácia nebola vykonaná, pričom 
uvedie dôvody nevyhovenia žiadosti o registráciu.   

 
Čl. 15 Po vykonaní registrácie individuálneho členstva v SZOŠ generálny sekretár SZOŠ pridelí novému 

individuálnemu členovi SZOŠ registračné číslo vo formáte XXX 9999, kde XXX je identifikačná skratka 
kolektívneho člena SZOŠ, ktorý podal žiadosť o registráciu a  9999 je štvormiestne číslo, pričom prvé dve 
číslice sú zhodné s posledným dvojčíslom roku narodenia registrovaného individuálneho člena SZOŠ a druhé 
dve znamenajú poradové číslo individuálneho člena SZOŠ v rámci kolektívneho člena SZOŠ, pokiaľ ide 
o registrácie s rovnakým rokom narodenia. V prípade individuálneho člena SZOŠ ženského pohlavia je 
hodnota tretej číslice zvýšená o 5, t.j. rovnako ako pri rodných číslach. 
 

Čl. 16 Údaje o registrovaných individuálnych členoch SZOŠ sú dostupné v databáze SZOŠ. Spôsob a rozsah prístupu 
k databáze určuje Predsedníctvo SZOŠ  smernicou. 

 
Čl. 17 Pre čestných členov SZOŠ sa vystavuje CERTIFIKÁT O ČESTNEJ REGISTRÁCII. Takáto registrácia sa 

vykonáva za nulový poplatok. 
 
 
C. Zmena registrácie 
 
Čl. 18 Dňom ukončenia členstva kolektívneho člena SZOŠ v SZOŠ (podľa čl. 5) zaniká aj registrácia individuálneho 

členstva v  SZOŠ všetkých jeho členov  V takomto prípade dotknuté fyzické osoby môžu byť po zániku ich 
individuálneho členstva v SZOŠ opätovne registrované vo vzťahu ku ktorémukoľvek kolektívnemu členovi 
SZOŠ, pričom takáto nová registrácia bude uskutočnená bezodplatne. 

 
Čl. 19 Dňom zlúčenia 2 alebo viacerých kolektívnych členov SZOŠ sa členovia zlučujúcich sa subjektov stávajú 

členmi nástupníckeho subjektu a teda všetci individuálni členovia SZOŠ registrovaní vo vzťahu k zanikajúcim 
kolektívnym členom SZOŠ sa stávajú individuálnymi členmi SZOŠ, registrovanými vo vzťahu 
k nástupníckemu subjektu Takáto nová registrácia bude uskutočnená bezodplatne. 

 
Čl. 20 Zmena  registrácie individuálneho členstva SZOŠ neupravená v tejto časti C. tohto prestupového poriadku je 

upravená v  Prestupovom poriadku SZOŠ. 
 
 
D. Zrušenie a obnova registrácie 
 
Čl. 21 Žiadosť o zrušenie registrácie individuálneho  člena SZOŠ podáva kolektívny člen SZOŠ klub na základe 

žiadosti dotknutého individuálneho člena SZOŠ alebo vlastnej iniciatívy.  
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Čl. 22 Ak kolektívny člen SZOŠ nesúhlasí so žiadosťou individuálneho člena o zrušenie registrácie, oznámi to 
dotknutému individuálnemu členovi SZOŠ. Dotknutý individuálny člen SZOŠ je oprávnený následne požiadať 
o zrušenie svojej  registrácie vo vlastnom mene, pričom uvedie nesúhlasné stanovisko kolektívneho člena 
SZOŠ. SZOŠ svoje rozhodnutie o žiadosti o zrušenie registrácie oznámi kolektívnemu členovi SZOŠ 
aj individuálnemu členovi SZOŠ. 

 
Čl. 23 Kolektívny člen SZOŠ požiada o zrušenie registrácia individuálneho člena SZOŠ v prípade zániku 

individuálneho členstva dotknutej osoby v SZOŠ v zmysle stanov SZOŠ. Kolektívny člen SZOŠ môže 
požiadať o zrušenie registrácia individuálneho člena SZOŠ v prípade ak individuálny člen SZOŠ je viac ako 1 
rok v omeškaní s uhradením ročného registračného poplatku, pričom v takomto prípade musí byť preukázané, 
že individuálny člen SZOŠ bol riadne na úhradu poplatku vyzvaný.  

 
Čl. 24 Generálny sekretár  SZOŠ po zrušení registrácie individuálneho člena SZOŠ doplní do databázy SZOŠ   dátum 

zrušenia registrácie.  
 
Čl. 25 Fyzická osoba, ktorej bola zrušená registrácia individuálneho členstva v SZOŠ môže požiadať o novú 

registráciu. O posúdení žiadosti rozhoduje generálny sekretár SZOŠ, ktorý si vyžiada stanovisko kolektívneho 
člena SZOŠ, v ktorom bola dotknutá fyzická osoba pôvodne registrovaná. 

 
Čl. 26 Ak bola fyzickej osobe zrušená registrácia na základe právoplatného rozhodnutia orgánu SZOŠ o udelení 

disciplinárneho trestu – zrušenia individuálneho členstva SZOŠ, alebo ak bola fyzická osoba vylúčená zo 
SZOŠ v zmysle  stanov SZOŠ, tak dotknutá fyzická osoba môže byť opätovne registrovaná vo vzťahu 
k niektorému z kolektívnych členov SZOŠ najskôr po uplynutí 1 roka odo dňa zániku jeho individuálneho 
členstva SZOŠ v zmysle uvedeného a len so súhlasom Predsedníctva SZOŠ.  

 
E. Registračné poplatky 
 
Čl. 27 Poplatky sa registráciu individuálneho členstva v SZOŠ sa uhrádzajú  účet  SZOŠ bezhotovostne alebo 

vkladom hotovosti. Ich výška je: 
 

  - základná registrácia  kolektívneho člena SZOŠ po prijatí prihlášky  20,00 € 
 

-  ročný registračný poplatok kolektívneho člena SZOŠ v závislosti od počtu registrovaných 
individuálnych členov SZOŠ: 

      do 10 členov    10,00 € 
      11 - 50 členov    20,00 € 
      51 - 100 členov    30,00 € 
      101 - 150 členov    40,00 € 
      každých ďalších 50 členov                     +  10,00 € 
 
  - ročný registračný poplatok za individuálneho člena SZOŠ v závislosti od  jeho veku:  

 od 0 rokov do 14 rokov     2,00€   
      od 15 rokov do 18 rokov     6,00 € 
      od 19 rokov do 25 rokov   10,00 €   
      od 26 rokov do 59 rokov   15,00 €   
      od 60 rokov    10,00 €   
 

- poplatok za registráciu prestupu alebo hosťovania individuálneho člena SZOŠ: 10,00 €  
   

  - registračný poplatok v prípade čestného členstva      0,00 € 
 

Pre účely tohto článku sa vek individuálneho člena SZOŠ určuje tak, že od aktuálneho kalendárneho roka, za 
ktorý sa poplatok uhrádza, sa odpočíta rok narodenia individuálneho člena SZOŠ.  

 
F. Záverečné ustanovenia 
Čl. 28 Výklad tohto registračného poriadku podáva predsedníctvo SZOŠ, jeho zmeny a doplnky schvaľuje 

Konferencia SZOŠ. 
 
Čl. 29 Tento Registračný poriadok SZOŠ nadobudol platnosť a účinnosť dňa 11. 06. 2016, pričom v celom rozsahu 

nahrádza Registračný poriadok SZOŠ zo dňa 1.1.2012, pričom registrácie individuálnych členov SZOŠ 
a kolektívnych členov SZOŠ platné ku dňu 11.06.2016 sa považujú za registrácie podľa tohto Registračného 
poriadku SZOŠ. 


