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REGISTRAČNÝ PORIADOK 
 

I. 

Úvodné ustanovenia 

Článok 1 

Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidlá registrácie v Slovenskom tenisovom 
zväze (ďalej iba STZ) a vzťahuje sa na všetkých jeho členov. 

 

Článok 2 

STZ pozná dva druhy registrácií: 

- kolektívnu registráciu (kluby, spolky a pod., ďalej iba kluby) 

- individuálnu registráciu (hráči, tréneri, rozhodcovia) 

Žiadosťou o registráciu registrovaný súhlasí so zverejnením osobných údajov (meno, 
priezvisko, dátum narodenia) v eTenise a v informačnom systéme športu, ktorého 
zriaďovateľom je MŠVVaŠ. 
 

II. 

Kolektívna registrácia 

Článok 3 

Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STZ a využívať tak jeho výhody a ďalšie 
možnosti, vyplývajúce z tohto členstva (tzn. účasť na súťažiach družstiev a jednotlivcov 
organizovaných v rámci STZ, účasť na vzdelávaní, možnosť organizovať oficiálne zväzové 
akcie, podiel na prípadných finančných dotáciách a pod.), musia byť registrované v STZ v 
zmysle tohto RP. 

 

Článok 4 

Žiadosť o kolektívnu registráciu podáva poverený zástupca klubu na predpísanom tlačive a 
musí obsahovať: 

-  názov klubu, adresu klubu, tel. číslo, e-mail, meno a adresu predsedu a tajomníka 
klubu, tel. číslo, e-mail 

-  doklad o uhradení poplatku za kolektívnu registráciu na príslušný tenisový rok 

-  žiadosť musí mať pečiatku klubu, podpis povereného zástupcu klubu a podpisové 
vzory predsedu a tajomníka klubu. 

-  prílohou žiadosti musí byť kópia stanov potvrdených ministerstvom vnútra alebo 
výpis z obchodného registra so zameraním na športovú činnosť (nutné iba pri prvej 
registrácii alebo ak klub preruší registráciu minimálne na 1 rok) 

 



2 
 Registra čný poriadok   

 
 

Článok 5 

Kolektívna registrácia sa obnovuje každý tenisový rok (podľa individuálneho záujmu klubu) 
na základe dokladu o zaplatení predpísaného správneho poplatku, v termíne od 1. októbra 
do 31. októbra príslušnej sezóny. 

Registrované kluby opätovne vyplňujú prihlášku ku kolektívnej registrácii iba v prípade 
zásadnej zmeny v údajoch (názov klubu, predseda, tajomník). Takáto zmena musí byť 
nahlásená na STZ bezprostredne po schválení a doložená kópiou zápisnice a prezenčnou 
listinou. Zmena názvu klubu musí byť dokladovaná stanovami potvrdenými ministerstvom 
vnútra, prípadne výpisom z obchodného registra alebo živnostenského listu.  

O zlúčenie klubov môžu požiadať len kluby s platnou registráciou a k žiadosti musia doložiť 
zápisnice oboch klubov o podmienkach zlúčenia ako aj kópiu stanov potvrdených 
ministerstvom vnútra o vzniku nového subjektu. Oba pôvodné kluby týmto zanikajú. 

VV STZ rozhodne na novembrovom zasadnutí VV STZ o pozastavení členstva klubu, ktorý 
neobnovil KR. V tomto prípade sú hráči z klubov, ktorým sa pozastavilo členstvo, voľní, a 
môžu sa zaregistrovať do akéhokoľvek iného klubu, ktorý má kolektívnu registráciu na 
príslušný tenisový rok. 

 

Článok 6 

Poplatok za kolektívnu registráciu je v príslušnom tenisovom roku 5,- € ak je uhradený 
v predpísanom termíne. Po tomto termíne (po 31.10.) sa zvyšuje poplatok na 20,- €. 

Klub, ktorý prvý raz žiada o registráciu, zaplatí vstupný evidenčný poplatok vo výške  
10,- €, za ktorý dostane certifikát a identifikačné číslo klubu ako doklad o prijatí do STZ 
a 5,- € ako poplatok na príslušný tenisový rok. 

Klub, ktorý neobnovil kolektívnu registráciu na rok a viac, sa považuje za nový v zmysle 
úhrady vstupného poplatku. 

Podmienkou kolektívnej registrácie nie je vlastné športovisko. 
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III. 

Individuálna registrácia 

Článok 7 

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať tak jeho výhody a ďalšie možnosti 
vyplývajúce z tohto členstva (účasť na podujatiach organizovaných v rámci STZ, 
započítavanie výsledkov v zmysle klasifikačného poriadku do rebríčka SR, podiel na 
prípadných finančných dotáciách a pod.), musia mať platnú registráciu v STZ. 

Jednotlivci môžu byť registrovaní ako: 

- hráč – do klubu s možnosťou hrať súťaže družstiev (cudzinec viď čl. 91 SP) 

- hráč – do STZ bez možnosti hrať súťaže družstiev. V súťaži jednotlivcov možnosť hrať 
majstrovstvá regiónu v závislosti od miesta trvalého bydliska.  

V prípade, že takto zaregistrovaný člen sa bude chcieť zúčastňovať na súťaži družstiev, 
musí sa zaregistrovať pod hlavičkou niektorého klubu. Zmena registrácie zo STZ do klubu 
je možná len prostredníctvom prestupu v prestupovom období (s platnosťou od 1. 10. 2014). 

 

Článok 8 

Všetci hráči, ktorí sa chcú zúčastňovať na súťaži družstiev alebo jednotlivcov vypísaných 
STZ, musia mať v STZ platnú registráciu.. Ustanovenie sa nevzťahuje na cudzích štátnych 
príslušníkov, ktorí môžu štartovať v súťažiach jednotlivcov bez registrácie. 

Hráč môže byť registrovaný buď do klubu s možnosťou hrať súťaže družstiev, alebo do 
STZ bez možnosti hrať súťaže družstiev. 

Individuálna registrácia do klubu je nevyhnutnou podmienkou pri uzatváraní hráčskych 
zmlúv (hráč -klub) a pri realizácii prestupov. 

 

Článok 9 

Individuálna registrácia sa udeľuje na dobu minimálne 2 rokov (do 10 rokov stanovuje 
predpis pre súťaže detí), pričom hráč môže požiadať o dlhšiu registráciu ako 2 roky, ale 
vždy iba o celý násobok kalendárneho roka (12 mesiacov). Individuálna registrácia nie je 
obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie hráča. 

 

Článok 10 

Individuálnu registráciu hráča (obnovu) zrealizuje a zverejní STZ v systéme eTenis na 
základe písomnej žiadosti hráča na predpísanom tlačive a po zaplatení alikvótnej časti 
registračného poplatku za celé obdobie požadovanej registrácie. Aktuálny stav zverejnený 
v systéme eTenis je záväzný pre všetky súťaže a ich riadenie v zmysle športovo – 
technických predpisov (s platnosťou od 1. 12. 2010 sa nevydáva registračný preukaz). 
Povinnosťou hráča je sledovať aktuálny stav svojej registrácie a v prípade zistenia 
nezrovnalostí, resp. zmeny údajov je povinný kontaktovať STZ. 
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Článok 11 

Hráč registrovaný do klubu s možnosťou hrať súťaže družstiev, ktorého registrácia stratila 
platnosť, môže sa do 24 mesiacov (pokiaľ hráčska zmluva s materským klubom nestanovuje 
inak) opätovne zaregistrovať iba za klub, v ktorom bol registrovaný pred stratou platnosti 
jeho registrácie. Po uplynutí tejto lehoty sa hráč stáva „voľným hráčom“ a môže sa 
zaregistrovať do ľubovoľného registrovaného subjektu. Vo výnimočných prípadoch, na 
písomnú žiadosť klubu doloženú disciplinárnym konaním, sa táto lehota ruší a hráč môže 
byť zatiaľ registrovaný v STZ, t.j. prípadné zaregistrovanie do iného klubu môže byť 
realizované len cez prestupové obdobie. 

 

Článok 12 

Cudzinec, ktorý predloží platný preukaz - povolenie na trvalý pobyt na území SR, môže byť 
registrovaný ako občan SR. Doklad má formát ako občiansky preukaz.  

Dieťa diplomata, ktoré predloží identifikačný preukaz diplomatického zástupcu, môže byť 
registrované ako občan SR. Pri obnove je povinné predložiť opätovne platný doklad. 

Na týchto hráčov sa vzťahuje ustanovenie článku 10. 
 

Článok 13 

Cudzinec môže byť zaregistrovaný do STZ (bez možnosti hrať súťaže družstiev) za 
rovnakých podmienok ako hráč SR. Pri registrácii do klubu sa registrácia uskutočňuje 
v zmysle článkov 12 a 13 RP. 

Cudzinec, ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v čl. 12, môže byť registrovaný za akýkoľvek 
klub, ale jeho registrácia stráca platnosť 1.1. nasledujúceho roka. Registrácia 
v nasledujúcom roku je možná do ktoréhokoľvek klubu. V registračnom čísle hráča sa táto 
skutočnosť, že ide o registrovaného cudzinca zvýrazní písmenom „C“. 

 

Článok 14 

Hráč, ktorý sa chce zaregistrovať, resp. obnoviť registráciu podáva žiadosť na tlačive 
„Žiadosť o individuálnu registráciu“. Klub je povinný pri prvej žiadosti o registráciu overiť 
dátum narodenia a štátnu príslušnosť hráča a svojím podpisom na žiadosti potvrdiť ich 
hodnovernosť. Žiadosť o registráciu musí obsahovať: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia, 

- rodné priezvisko u žien, 

- štátnu príslušnosť, 

- adresu trvalého bydliska (aj s PSČ), 

- číslo pevnej telefónnej linky alebo číslo mobilu, 

- e-mailovú adresu  

- názov a identifikačné číslo klubu (u hráčov registrovaných do klubu), 

- u hráčov registrovaných do klubu pečiatku klubu a podpis povereného zástupcu 
klubu (iba pri prvej registrácii), 
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- vlastnoručný podpis hráča, u hráčov mladších ako 18 rokov aj podpis zákonného 

zástupcu, 

- dátum a spôsob úhrady registračného poplatku, 

Pri obnove registrácie môže hráč (neplatí pre cudzincov) použiť aj elektronický formulár na 
stránke STZ. 

Článok 15 

Hráč, ktorý chce zrušiť registráciu do klubu, podáva žiadosť prostredníctvom klubu, hráč 
ktorý chce zrušiť registráciu v STZ, podáva žiadosť samostatne. Žiadosť sa podáva na 
tlačive „Žiadosť o individuálnu registráciu“ , kde sa zreteľne vyznačí zrušenie a musí 
obsahovať: 

-  meno, priezvisko, dátum narodenia, 

-  rodné priezvisko u žien, 

-  adresu trvalého bydliska, 

-  názov a identifikačné číslo klubu (u hráčov registrovaných do klubu), 

-  pečiatku klubu a podpis povereného zástupcu klubu (u hráčov registrovaných do 
klubu), 

-  vlastnoručný podpis hráča, u hráčov mladších ako 18 rokov aj podpis zákonného 
zástupcu, 

-  priložený doklad o zaplatení poplatku za zrušenie registrácie. 
 

Článok 16 

Po zrušení registrácie do klubu možno hráča do 24 mesiacov opätovne zaregistrovať iba za 
klub, z ktorého registráciu zrušil. 

 

Článok 17 

Nevyhnutnou podmienkou na vystavenie individuálnej registrácie, pre hráčov 
registrovaných do klubu je súčasná kolektívna registrácia klubu v príslušnom tenisovom 
roku. 

 

Článok 18 

Poverený profesionálny pracovník zväzu preverí žiadosť o individuálnu registráciu a v 
prípade, že je úplná, zaregistruje hráča v systéme eTenis do 14 dní odo dňa doručenia 
žiadosti. Pri neúplnosti podkladov zodpovedný pracovník STZ vyzve žiadateľa o doplnenie 
chýbajúcich údajov. 
Ak pracovník zväzu, ktorý je poverený registráciou hráčov v STZ má pochybnosť o dátume 
narodenia resp. o štátnej príslušnosti hráča, môže si k žiadosti o registráciu vyžiadať 
nasledujúce doklady: 
- občiansky preukaz 
- cestovný pas SR 
- rodný list (u hráčov do 15 rokov) 
- osvedčenie o štátnej príslušnosti (nie staršie ako 6 mesiacov). Nakoľko deti do dovŕšenia 
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14 rokov nadobúdajú štátnu príslušnosť spolu s rodičom, stačí ak doklad predloží rodič 
dieťaťa. 

IV. 

Registračné spory 
 

Článok 19 

Rokovanie o registračných sporoch je trojstupňové. V prvom stupni rozhoduje 
profesionálny pracovník STZ, v druhom stupni rozhodne odvolacia komisia, ktorú určí VV 
STZ. O odvolaní s konečnou platnosťou rozhoduje VV STZ. 
 

V. 

Licencie 

Článok 20 

STZ vydáva dva druhy licencií: 

- trénersku 

- rozhodcovskú 

Licencie sú platné 2 roky a na ich obnovu je treba splniť stanovené podmienky. 
 

Článok 21 

Trénerská a rozhodcovská licencia sa zrealizuje na základe žiadosti predloženej na 
predpísanom tlačive a musí obsahovať: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia (u žien aj rodné priezvisko), 

- presnú adresu trvalého bydliska (aj s PSČ), 

- telefónne čísla na pevnú linku, prípadne mobil a e-mail, 

- najvyššie dosiahnuté vzdelanie, jazykové znalosti, 

- druh licencie (A, B, C - tréner, A, B, C -  rozhodca), pri prvej žiadosti priloženú kópiu 
dokladu o získaní kvalifikácie (I., II., III. trieda, resp. I., II., III., IV, V kvalifikačný stupeň). 
Ak je doklad o získaní starší ako dva roky treba na získanie resp. obnovu licencie splniť 
jednu z nasledujúcich možností: 
Tréner  
a/ doložiť potvrdenie klubu (registrovaného v STZ) o vykonávaní praxe a úspešne 
absolvovať test písomnou resp. elektronickou formou. 
b/ absolvovať seminár 
Rozhodca – 
a/ v priebehu uplynulých 24 mesiacov bez chyby odrozhodovať minimálne 4 turnaje ako 
vrchný rozhodca (odrozhodovanie dvoch súťaží družstiev zodpovedá jednému turnaju), 
resp. 8 turnajov ako zástupca vrchného rozhodcu, a úspešne absolvovať test písomnou resp. 
elektronickou formou. 
b/ absolvovať seminár 
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- doklad o zaplatení poplatku za vydanie licencie, 

- ak žiadateľ požaduje aj vydanie preukazu treba dodať fotografiu pasového formátu. 

Žiadosťou o  licenciu súhlasí žiadateľ so zverejnením telefónneho čísla v zoznamoch 
rozhodcov a trénerov na oficiálnej stránke STZ a v systéme eTenis. 
 

VI. 

Registračné poplatky 

Článok 22 

- registrácia hráča, člena (od 11 rokov do 59 rokov)   40,- €/ na 2 roky 
(platí aj pri obnove registrácie) 

- registrácia hráča, člena, (od 60 rokov a viac)      4,- €/ na 2 roky 
(platí aj pri obnove registrácie) 

- registrácia hráča (do 10 rokov)        5,- €/ na 1 sezónu 
(platí aj pri obnove registrácie) 

- zrušenie hráčskej registrácie      34,- € 

- licencia trénera C (aj obnova)      20,- € 

- licencia trénera B (aj obnova)      27,- € 

- licencia trénera A (aj obnova)      34,- € 

- licencia rozhodcu C (aj obnova)      10,- € 

- licencia rozhodcu B (aj obnova)      17,- € 

- licencia rozhodcu A (aj obnova)      27,- € 

- manipulačný poplatok (pri zmene údajov)      2,- € 
Manipulačný poplatok sa platí v prípade zmeny názvu klubu a pri zmenách v údajoch na preukaze 
o licencii pokiaľ sa nemení platnosť registrácie. 
 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 23 

Výklad tohto RP vykonáva VV STZ. Úpravy, zmeny a doplnky podliehajú schváleniu Rady 
STZ. 

 

Článok 24 

Tento RP schválila Rada STZ dňa 28.11.2015, a nadobúda platnosť 1.12.2015, čím sa ruší 
dovtedy platný RP. 
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P O Z N Á M K Y  


