SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ
Adresa : Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves

Tel : +421 53 41 66 332
email: strack@stez.sk

REGISTRAČNÝ PORIADOK SRZ
ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz je občianskym združením, ktoré združuje:
a) športové kluby so zameraním na rýchlokorčuľovanie na ľade a športy na kolieskach (ďalej len
„klub“),
b) fyzické osoby - občanov Slovenskej republiky a cudzích štátnych príslušníkov.
SRZ registruje:
- športovcov,
- športových odborníkov - činovníkov SRZ (ďalej len „činovník“).
2. Kluby majú právnu subjektivitu, vykonávajú rýchlokorčuľovanie na ľade a športy na kolieskach a
zúčastňujú sa športových súťaží organizovaných a schválených SRZ. Môžu byť založené ako:
a) občianske združenie,
b) obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
d) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má zapísané v obchodnom registri
alebo inom dokumente potvrdzujúcom právnu subjektivitu, predmet činnosti súvisiaci
s vykonávaním rýchlokorčuliarskeho športu a s účasťou v športových súťažiach.
3. Práva a povinnosti jednotlivých členov združených v SRZ vymedzujú stanovy SRZ a vnútorné
predpisy SRZ.
4. SRZ je povinná zverejniť a aktualizovať údaje, ktoré sa zapisujú do Informačného systému športu
(ďalej len „ISŠ“), 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* (§ 80 a § 81 zákona č. 44é/2016 Z.z. o športe).
SRZ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých údajov v ISŠ.
5. Kluby registrované v SRZ majú právo účasti na súťažiach zaradených do
športového kalendára SRZ v príslušnom kalendárnom roku a mať preteky zaradené v športovom
kalendári SRZ.
6. Podmienkou členstva v SRZ je, aby kluby, športovci a činovníci mali voči SRZ vyrovnané všetky
záväzky.
7. Potrebné tlačivá na príslušný kalendárny rok sú uverejnené na webovej stránke SRZ:
www.speedskating.sk.
ČASŤ DRUHÁ
ČLENSTVO A REGISTRÁCIA ČLENOV SRZ
I. Členstvo a registrácia klubov
1. Riadne členstvo v SRZ vzniká na základe žiadosti, podanej v zmysle tohto Registračného poriadku
a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok.
2. SRZ registruje členské kluby, ktoré boli prijaté za člena SRZ a vykonávajú športy v odvetviach
stanovených ISU a FIRS.
3. Žiadosť klubu o prijatie za člena SRZ obsahuje :

a) žiadosť, v ktorej je uvedený :
- názov a údaje pod ktorými je klub zaregistrovaný na MV SR, alebo v Obchodnom registri, na
Živnostenskom úrade a pod.,
- názov klubu, pod ktorým bude vystupovať v SRZ,
- presná adresa sídla klubu,
- meno, adresa a kontaktné údaje štatutárneho zástupcu (predsedu, prezidenta a pod.),
- uvedenie ďalších údajov podľa predtlače v žiadosti v súlade predpismi SRZ.
b) kópiu dokladov potvrdzujúcich právnu subjektivitu klubu (napr. Stanovy klubu, výpis z OR,
Živnostenský list) a kópiu dokladu o pridelení IČO.
4. Žiadosť klubu o prijatie za člena SRZ je neplatná, ak neobsahuje údaje podľa bodu 3. tejto časti.
5. Štatutárny zástupca klubu musí mať dovŕšených 18 rokov a musí byť zaregistrovaný ako fyzická
osoba - člen klubu a ISŠ SRZ.
6. Každý člen SRZ môže byť členom len jedného členského klubu.
7. Bez uhradenia členského príspevku do SRZ za klub, nebudú športovci klubu zaregistrovaný v ISŠ.
8. Klub je povinný bezodkladne SRZ, oznamovať údaje, ktoré požaduje ISŠ uvedené v §80 a
§81 zákona č. 440/2015 o športe, v členení :
- klub
- športovec
- športový odborník-činovník
II. Členstvo a registrácia fyzických osôb športovcov a športových odborníkov - činovníkov
1. K zaregistrovaniu fyzickej osoby za člena SRZ je potrebné vyplniť príslušné tlačivo SRZ.
2. Prihláška fyzickej osoby za člena SRZ musí obsahovať údaje uvedené v čl.I. bod 8 tejto časti.
3. Pri prihlasovaní za člena SRZ aktívneho športovca - cudzieho štátneho príslušníka, musí
prihlasujúci klub doručiť SRZ potvrdenie o súhlase jeho národnej federácie, člena ISU alebo FIRS na
daný kalendárny rok .
4. Činovníci sa môžu zaregistrovať aj individuálne tak, že vyplnia „ Prihlášku za individuálneho
člena“ a klub predloží „Evidenčný list činovníka SRZ“ a zaplatia členský poplatok. Pri prvej
registrácii činovník k prihláške predkladá kópiu certifikáciu, osvedčenia o nadobudnutí príslušnej
kvalifikácie a pod.
5. Športovci , ktorých športové odvetvie netvorí sekciu v organizačných štruktúrach SRZ a
vykonávajú svoju činnosť bez príslušnosti ku športovému klubu sa môžu zaregistrovať aj individuálne
tak, že vyplnia „ Prihlášku za individuálneho člena“ a zaplatia súťažný poplatok na príslušný rok.
6. Klub je povinný evidovať písomný súhlas s registrovaním za člena v SRZ, potvrdený podpisom
registrovanej fyzickej osoby, u člena do 18 rokov písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.
7.Klub je povinný preukázať sa touto evidenciou pre potrebu kontroly orgánov SRZ.
III. Odborná spôsobilosť činovníka SRZ
1. Činovník SRZ, ktorý má odbornú spôsobilosť schválenú SRZ , je oprávnený vykonávať svoju
funkciu na pretekoch zaradených do kalendára SRZ a do kalendára ISU a FIRS v súlade so
všeobecnými pravidlami.
2. Činovník SRZ predkladá „Žiadosť o odborníka – činovníka SRZ do ISŠ“ na príslušnom tlačive
a predloží doklad o úhrade poplatkov. V prípade, že pre činovníka žiada vydanie súhlasu klub, ktorého
je členom, tiež je klub povinný predložiť „Žiadosť o zaradenie odborníka - činovníka SRZ do ISŠ “ na
príslušnom tlačive a predloží doklad o úhrade poplatkov.
IV. Zmena klubovej príslušnosti športovca
1. Zmenou klubovej príslušnosti športovca (prestupom) sa rozumie trvalá zmena príslušnosti športovca

k materskému klubu. Účastníkmi prestupového konania sú:
- športovec, ktorý ohlási zmenu,
- klub, v ktorom je športovec registrovaný,
- klub, do ktorého športovec ohlásil prestup.
2. Ohlásiť prestup môže len športovec, ktorý je riadne registrovaný v SRZ v ISŠ.
3. V kalendárnom roku je povolená maximálne jedna zmena klubovej príslušnosti na základe
písomnej „ Žiadosti športovca o zmenu klubovej príslušnosti“ a písomného súhlasu klubu, v ktorom
je športovec registrovaný.
4. Za nový klub môže športovec štartovať najskôr 5 dní po vykonaní zmeny klubovej príslušnosti.
5. Zmena klubovej príslušnosti pretekára sa musí riadiť v súlade s § 5 odst. 4 a 5 zákona č 440/2015 o
športe .
ČASŤ ŠTVRTÁ
ČLENSTVO V SRZ
1. Členstvo klubu v SRZ trvá na základe zaplatenia členského poplatku na nasledujúci kalendárny
roka, ak v priebehu príslušného kalendárneho roka klub nezanikol.
2. Pri nezaplatení členského poplatku sa členovi pozastavuje činnosť.
3. Akékoľvek zmeny v priebehu príslušného kalendárneho roka súvisiace s právnou subjektivitou
klubu, je klub povinný bezodkladne oznámiť na SRZ.
4. Ak zanikne členstvo klubu v SRZ s ním zaniká členstvo i všetkým jeho členom, fyzickým osobám,
5. Fyzické osoby, ktorým takto zaniklo členstvo v SRZ môže od 30 dní od zániku klubu ,
zaregistrovať iný klub.
6. Členstvo v SRZ zaniká:
a) vystúpením zo SRZ, vystúpenie zo SRZ sa musí oznámiť písomne
b) vylúčením, na návrh disciplinárnej komisie SRZ, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo SRZ v súlade
so stanovami SRZ,
c) vylúčením, ak je činnosť v rozpore s platnými zákonmi SR a Stanovami SRZ
d) zánikom subjektu, klub je povinný o zániku klubu písomne informovať
e) úmrtím
f) nezaplatením členského príspevku alebo súťažného poplatku do stanoveného termínu
ČASŤ PIATA
ÚHRADA POPLATKOV A PRÍSPEVKOV
I. Porušenie registračného a prestupového poriadku
1. Ak klub nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení Registračného poriadku, zaplatí
poriadkovú pokutu za každý jednotlivý prípad. Táto pokuta ho však nezbavuje povinnosti
naplniť ustanovenia Registračného a prestupového poriadku.
2. Nezaplatenie poriadkovej pokuty v termíne stanovenom SRZ, alebo dlhodobé porušovanie
tohto poriadku bude mať pre klub za následok disciplinárne konanie.
II. Spôsob úhrady poplatkov
1. Poštovným peňažným poukazom U
2. Prevodným príkazom na IBAN SRZ : SK3256000000007501469001
3. Platbou v hotovosti na sekretariáte SRZ
4. Doklad o uhradení poplatkov je klub povinný priložiť s tlačivom „Prehľad o zaplatených
poplatkoch klubu“. V správe pre príjemcu musí vždy uviesť v skratke názov členského subjektu,
u činovníkov SRZ aj meno platiteľa.

ČASŤ ŠIESTA

ČLENSKÉ POPLATKY
1. Členský poplatok právnickej osoby ( klubu ).
 20 € .
3. Členský poplatok individuálnych športovcov a odborníkov, ktorý nie sú členmi klubu.
 športovec do 18 rokov veku 3 €
 športovec od 18 rokov veku (dospelý) 6 €
 tréner 10 €
 rozhodca
10 €
 funkcionár
10 €
3. Poriadková pokuta
- za porušenie registračného a prestupového poriadku 50,00 €
ČASŤ SIEDMA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1.Tento vnútorný predpis SRZ bol schválený Konferenciou SRZ dňa 15.5.2016.
2.Účinnosť nadobúda dňom schválenia a týmto dňom stráca platnosť Smernica o registrácii
z 27.3.2013.
3.Zmený boli vykonané na základe schválenia SMERNICE O SPÔSOBE UHRÁDZANIA
ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU na Mimoriadnej konferencii 11.12.2016.
V Spišskej Novej Vsi 15.12.2016
Ján Magdoško
predseda SRZ

