
REGISTRAČNÝ PORIADOK SZOŠ 
 
 
Registračný poriadok SZOŠ stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňuje registrácia pretekárov – členov oddielov 
Slovenského zväzu orientačných športov. Na tento poriadok úzko naväzuje Prestupový poriadok SZOŠ, stanovujúci 
podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny v registrácii (prestupy a hosťovania) pretekárov. 
 
 
A. Základné ustanovenia 
 
Čl. 1  Oddiel, klub (alebo krúžok) orientačného behu (ďalej len oddiel) sa prihlasuje za člena SZOŠ písomne.  

V  prihláške uvedie svoj presný a úplný názov, právne postavenie, presnú adresu a meno funkcionára pre  
poštový styk, IČO a číslo bankového spojenia. Prihlášku podpíše predseda oddielu. K prihláške musí byť 
pripojený doklad potvrdzujúci formu právnej subjektivity a kópia dokladu o zaplatení základného registračného 
poplatku. 

 
Čl. 2.1  K prihláške oddiel priloží podklady na vystavenie registračných preukazov svojich členov podľa čl. 13 a 14. 
 
Čl. 2.2 Minimálny počet členov pre prijatie za riadneho kolektívneho člena SZOŠ je 5. 
 
Čl. 2.3 Ak je počet členov nového oddielu menej ako 5, tento oddiel môže byť Konferenciou SZOŠ prijatý iba za  

pridruženého člena SZOŠ. 
 

Čl. 3 Oddiel sa stáva členom SZOŠ po splnení podmienok čl. 1 a 2 a po prijatí Konferenciou SZOŠ. Zároveň sa  
oddielu pridelí trojpísmenová identifikačná skratka. 

 
Čl. 4. Zmeny údajov, uvedených v čl. 1 je oddiel povinný oznamovať písomne na sekretariát SZOŠ. 
 
Čl. 5. Oddiel prestáva byť členom SZOŠ, ak: 

a) je vylúčený konferenciou SZOŠ v zmysle čl. 14. a 19. Disciplinárneho poriadku, 
b) písomne oznámi na sekretariát SZOŠ ukončenie svojej činnosti (zánik), 
c) počet jeho registrovaných členov je po prestupoch či zrušeniach registrácie nulový. 

 
Čl. 6 V pretekoch, zaradených v kalendári SZOŠ, môže za oddiel štartovať aj neregistrovaný pretekár. Nesmie  

však používať registračné číslo a nie je hodnotený v dlhodobých rebríčkových súťažiach a nemá právo získať 
výkonnostnú licenciu. Ostatní (neregistrovaní v SZOŠ) štartujú pod hlavičkou iného subjektu (ZŠ, krúžku OB, 
miesta trvalého bydliska, alebo iného údaju...).  

 
Čl. 7 O registráciu pretekára – svojho člena žiada oddiel. Tento oddiel musí byť členom SZOŠ podľa čl. 3.  

Výnimkou je mimoriadna registrácia. 
 
Čl. 8 Členom SZOŠ môže byť aj cudzí štátny príslušník. Pretekár, ktorý je registrovaný v SZOŠ, môže byť  

registrovaný v inom národnom zväze OB so súhlasom materského oddielu. 
 
Čl. 9 Pretekár môže mať vystavený iba jeden registračný preukaz. Registračný preukaz je majetkom oddielu.  
 
Čl. 10 Ostatní (neregistrovaní v SZOŠ) pretekári, sú evidovaní (v databáze registrácií) medzi hromadne  

registrovanými športovcami. Takáto registrácia bude vykonaná na základe (hromadného zoznamu) a 
odporučenia zástupcov oblastí zaradiť medzi hromadne registrovaných bez registračného poplatku konkrétnych 
jednotlivcov, ktorí splnili podmienku minimálnej účasti na 2 podujatiach v orientačných športoch. Registrácia 
trvá min. jeden kalendárny rok a je zrušená vtedy, ak v nasledujúcom kalendárnom roku konkrétny jednotlivec 
neabsolvuje ani jedno podujatie v orientačných športoch, alebo je u neho vykonaná riadna registrácia do 
ktoréhokoľvek klubu SZOŠ.  

 
Čl. 11 Mimoriadna registrácia - platí iba v danej sezóne a je vykonávaná pre konkrétny druh športovej orientácie.  

Mimoriadne registrovaný jednotlivec platí za registráciu poplatok vo výške ročného členského príspevku podľa 
veku. Takto registrovaný jednotlivec má právo štartovať za akýkoľvek subjekt, ktorý nie je registrovaným 
riadnym členom SZOŠ, má právo byť hodnotený v príslušnej dlhodobej rebríčkovej súťaži, a má právo získať 
výkonnostnú licenciu. 

 
Čl. 12 Čestné členstvo vo zväze sa udeľuje na základe rozhodnutia Predsedníctva SZOŠ a to: 

- čestný člen zväzu in memoriam (zomrelí bývalí členovia) 



- čestný člen predsedníctva zväzu (bývalí predsedovia zväzu) 
- čestný člen zväzu 

 
 
B. Vystavenie registračného preukazu 
 
Čl. 13 Podkladom pre vystavenie registračného preukazu (ďalej RP) je vyplnený RP s nalepenou fotografiou  

predpísaných rozmerov a podpisom pretekára. Tlačivo RP je k dispozícii na sekretariáte SZOŠ. 
V RP musí byť pečiatka oddielu a podpis predsedu oddielu. Všetky údaje musia byť napísané tlačeným písmom 
(perom alebo strojom). Za správnosť a úplnosť údajov je zodpovedný oddiel. 

 
Čl. 14 K vyplneným RP oddiel priloží zoznam RP a pošle ich doporučene (alebo osobne doručí) na sekretariát  

SZOŠ. Ďalej oddiel zaplatí poplatky podľa článku 32. 
 
Čl. 15 Ak sú splnené podmienky článkov 7, 8, 9, tak poverený pracovník SZOŠ do 14 dní od doručenia podkladov  

pretekára zaregistruje, inak vráti podklady späť oddielu. 
 
Čl. 16 Registráciu pretekára vykoná poverený pracovník SZOŠ tak, že: 

– do RP napíše číslo preukazu, 
– cez fotografiu v RP dá pečiatku SZOŠ a svoj podpis, 
– zaeviduje RP do databázy SZOŠ, 
– potvrdený RP vráti oddielu (poštou alebo osobne). 

 
Čl. 17 Platný RP musí mať tieto náležitosti: 

– číslo RP, 
– registračné číslo pretekára v tvare XXX 9999, kde XXX je identifikačná skratka oddielu (viď čl. 3) a  9999 je 
štvormiestne číslo. Prvé dve číslice sú zhodné s posledným dvojčíslom roku narodenia pretekára a druhé dve 
znamenajú poradové číslo pretekára v oddieli. U žien je hodnota tretej číslice zvýšená o 5, t.j. rovnako ako pri 
rodných číslach, 
– fotografiu pretekára, označenú pečiatkou a podpisom SZOŠ, 
– podpis pretekára, 
– pečiatku oddielu a podpis predsedu oddielu, 
– nalepenú registračnú známku SZOŠ na príslušný rok, 
– nesmie byť poškodený. 

 
Čl. 18 RP má platnosť 6 rokov (staršia verzia preukazu) alebo 8 rokov (novšia verzia preukazu) od roku  

vystavenia, pokiaľ spĺňa podmienky čl.17.  
 
Čl. 19 Výmena RP ak sa uskutoční v poslednom roku platnosti RP je bezplatná. Oneskorená výmena RP je  

spoplatnená. Poplatok sa rovná výške novoregistrovaného pretekára. 
 
Čl. 20 Všetky záznamy a opravy v RP musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom povereného funkcionára SZOŠ,  

inak je RP neplatný. 
 
Čl. 21 Na požiadanie oddielu môže SZOŠ po splnení podmienok čl. 7, 8, 9, vystaviť nový RP ako náhradu za RP  

poškodený, zničený alebo stratený. V žiadosti musí oddiel uviesť, že pretekár nie je v treste ani neprestupuje do 
iného oddielu. Za vystavenie nového preukazu sa platí poplatok rovnajúci sa výške novoregistrovaného 
pretekára. 

 
Čl. 22 Pre čestných členov zväzu sa vystavuje CERTIFIKÁT O ČESTNEJ REGISTRÁCII. Takáto registrácia sa  

vykonáva za nulový poplatok. 
 
 
 
C. Zmena registrácie 
 
Čl. 23 Dňom ukončenia členstva oddielu v SZOŠ (podľa čl. 5) zaniká aj registrácia pretekára v ňom. Pretekár sa  

môže potom dať registrovať v novom oddieli. Takéto preregistrovanie je bezplatné. 
 
Čl. 24 Dňom zlúčenia oddielov registrácia pretekárov prechádza na novo vzniknutý (zlúčený) oddiel. Nové  

registračné čísla pretekárov musí v ich RP potvrdiť zodpovedný pracovník SZOŠ. Takéto preregistrovanie je 
bezplatné. 



 
Čl. 25 Inú zmenu registrácie rieši Prestupový poriadok SZOŠ. 
 
 
 
D. Zrušenie a obnova registrácie 
 
Čl. 26 Žiadosť o zrušenie registrácie podáva oddiel na základe žiadosti pretekára alebo vlastnej iniciatívy. 
 
Čl. 27 Ak oddiel so zrušením registrácie nesúhlasí, oznámi to pretekárovi. Pretekár potom žiada SZOŠ sám,  

pričom uvedie stanovisko oddielu. SZOŠ svoje rozhodnutie oznámi oddielu aj pretekárovi. 
 
Čl. 28 K žiadosti je potrebné priložiť RP. Ak ide o zrušenie viacerých registrácií, tak aj zoznam priložených RP. 
 
Čl. 29 Poverený pracovník SZOŠ zapíše do RP dátum zrušenia registrácie, založí ho do kartotéky SZOŠ na jeden  

kalendárny rok a odstráni registračný záznam v databáze SZOŠ. 
 
Čl. 30 Pretekárovi, ktorému bola registrácia zrušená, môže byť nový RP vystavený až po uplynutí jedného roka od  

jej zrušenia. 
 
Čl. 31 Ak bol pretekár zo SZOŠ vylúčený, môže byť znovu registrovaný len so súhlasom Konferencie SZOŠ  

najskôr však jeden rok po vylúčení. 
 
 
 
E. Registračné poplatky 
 
Čl. 32 Poplatky sa poukazujú na sekretariát SZOŠ bankovým prevodom (výnimočne poštovou poukážkou alebo v  

hotovosti). Ich výška je: 
 

  - základná registrácia oddielu      20,00 € 
 
  - udržiavací ročný registračný klubový poplatok   20,00 € 
 
  - základná registrácia pretekára,     deti (do 14 r.)  0,50 € 
    obnova i výmena RP, zmena v RP   dorast  1,00 € 
        dospelí  2,00 € 
 

  - registračné známky na 1 rok:     2,00 €    v kategóriách do 14 rokov 
         6,00 €    v kategóriách od 15 do 18 rokov 
       10,00 €    v kategóriách od 19 do 25 rokov 
       15,00 €    v kategóriách od 26 do 59 rokov 
       10,00 €    v kategóriách od 60 rokov vyššie 

 
  - prestupový poplatok     dospelí   3,00 €  
        dorast    2,00 €  
        deti  1,00 € 
 
  - čestná registrácia       0,00 € 
 
  
 
F. Záverečné ustanovenia 
 
Čl. 33 Výklad tohoto Registračného poriadku, jeho zmeny a doplnky vykonáva Predsedníctvo SZOŠ. 
 
Čl. 34 Od 1. 1. 2009 sú registračné poplatky vyjadrené v platnej menovej jednotke na území SR, ktorou je euro. 
 
Čl. 35 Tento Registračný poriadok platí od 1. 1. 2012, dopĺňa platnosť Registračného poriadku platného od 1. 1. 2003  
 a ruší platnosť predchádzajúcich Registračných poriadkov.  


