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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 má riadnych, individuálnych, pridružených a čestných členov. Na základe toho má
STZ dva druhy registrácií:
-

kolektívnu registráciu (kluby, spolky...)

-

individuálnu registráciu (hráči, športoví odborníci, členovia...)

Žiadosťou o registráciu vyjadruje člen stotožnenie sa s poslaním STZ, jeho stanovami,
predpismi a pravidlami fungovania STZ.
Žiadosťou o registráciu registrovaný súhlasí so zverejnením osobných údajov (v rozsahu
stanovenom v Zákone o športe) a fotodokumentácie z tenisových súťaží v súlade so
Zákonom o ochrane osobných údajov v systéme eTenis, na internetovej stránke STZ
a v informačnom systéme športu, ktorého zriaďovateľom je MŠVVaŠ.

II.
Kolektívna registrácia
Článok 3
Kolektívna registrácia sa týka riadnych a pridružených členov. Riadnymi členmi STZ sú:
-

4 regionálne tenisové zväzy (Bratislavský, Západoslovenský, Stredoslovenský,
Východoslovenský), ktorých členstvo v STZ je odvodené priamo zo stanov STZ

-

tenisové kluby (oddiely),

Ich členstvo v STZ vzniká splnením podmienok registrácie v zmysle tohto RP.

Článok 4
Kluby (právnické osoby), ktoré chcú využívať všetky práva riadnych členov (zúčastňovať sa
súťaží, seminárov, školení, podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov STZ, podieľať sa na
prípadných finančných dotáciách, na sprostredkovaní informácií a pod.) musia byť
registrované v STZ v príslušnej tenisovej sezóne (1. 11. – 31. 10.).
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Článok 5
Žiadosť o kolektívnu registráciu klubu podáva poverený zástupca klubu na predpísanom
tlačive („Žiadosť o kolektívnu registráciu“), ktoré musí obsahovať:
-

-

-

názov klubu (musí obsahovať obchodné meno subjektu a mesto v ktorom subjekt
prednostne pôsobí (sídlo)), adresu dvorcov, obchodné meno subjektu (zapísané
v registri obč. združení, obchodnom registri), právnu formu klubu, identifikačné číslo
klubu, bežný účet klubu, číslo bankového účtu na prípadný príjem dotácie, adresu
sídla, adresu na doručovanie (ak sa nezhoduje s adresou sídla), adresu elektronickej
pošty, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresu na doručovanie, adresu
elektronickej pošty a telefón štatutárneho orgánu, meno a priezvisko kontaktnej
osoby, adresu na doručovanie, adresu elektronickej pošty a telefón, internetovú
stránku klubu (ak existuje), meno a priezvisko kontrolóra (ak existuje), adresu na
doručovanie, adresu elektronickej pošty a telefón kontrolóra,
doklad o uhradení poplatku v zmysle čl. 9,
kópiu stanov potvrdených ministerstvom vnútra alebo výpis z obchodného registra
právnickej osoby so zameraním na športovú činnosť (nutné iba pri prvej registrácii,
resp. akejkoľvek zmene stanov alebo ak klub preruší registráciu najmenej na 1 rok)
podpis povereného zástupcu klubu a podpisové vzory štatutárneho orgánu klubu,
prípadne ďalšej osoby s právom zastupovať klub.

Podmienkou kolektívnej registrácie nie je vlastné športovisko.

Článok 6
Kolektívna registrácia sa obnovuje každý tenisový rok (podľa individuálneho záujmu klubu)
na základe dokladu o zaplatení predpísaného registračného poplatku, v termíne 1. – 31. 10.
príslušného roka.
Registrované kluby opätovne vyplňujú prihlášku ku kolektívnej registrácii iba v prípade
zásadnej zmeny v údajoch (názov klubu, zmena štatutárneho orgánu, zmena stanov
klubu...). Takáto zmena musí byť nahlásená na STZ bezprostredne po schválení a doložená
kópiou zápisnice a prezenčnou listinou príslušného orgánu. Zmena názvu klubu musí byť
dokladovaná stanovami potvrdenými ministerstvom vnútra, prípadne výpisom
z obchodného registra.
Funkcionári oprávnení konať v mene klubu, uvedení na kolektívnej registrácii, musia
mať v čase podania, resp. obnovy platnú registráciu funkcionára v zmysle čl. 29 RP.
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 v rámci STZ
zanikajú a nemajú nárok na obnovu.
Iné formy spájania klubov posúdi VV STZ na základe žiadosti príslušných klubov.
VV STZ rozhodne na svojom novembrovom zasadaní o pozastavení členstva klubu, ktorý
neobnovil kolektívnu registráciu. V tomto prípade sú hráči z klubov, ktorým sa pozastavilo
členstvo, voľní a môžu sa zaregistrovať do akéhokoľvek klubu, ktorý má kolektívnu
registráciu na príslušný tenisový rok (1. 11. – 31. 10.).
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Článok 7
Pridruženými členmi STZ sa môžu stať kolektívy, združenia alebo organizácie, ktorých
činnosť má priamu súvislosť s tenisovým športom a ktorých stanovy, poslanie a ciele nie sú
v rozpore so stanovami, poslaním a cieľmi STZ. Členstvo pridružených členov v STZ
vzniká rozhodnutím Rady STZ na základe prihlášky uchádzača o pridružené členstvo.
Následne bude pridružený člen registrovaný v STZ na obdobie príslušného tenisového roka
a pri splnení podmienok uvedených v čl. 5 RP.

Článok 8
STZ vedie a zverejňuje na svojej internetovej stránke samostatnú databázu riadnych členov
a samostatnú databázu pridružených členov. Údaje o riadnych členoch poskytuje aj do
Registra právnických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ.
Registrovaní riadni členovia STZ sú zároveň členmi príslušných regionálnych tenisových
zväzov, v závislosti od miesta (sídla) svojho pôsobenia.

Článok 9
Poplatok za kolektívnu registráciu v príslušnom tenisovom roku je 5,- €, ak je uhradený
v stanovenom termíne 1. – 31. 10. Po tomto termíne je poplatok za registráciu 20,- €.
Klub, ktorý prvý raz žiada o registráciu, uhradí vstupný evidenčný poplatok vo výške 10,- €,
za ktorý dostane certifikát a evidenčné číslo klubu ako doklad o prijatí do STZ a 5,- € ako
členský poplatok za registráciu na príslušný tenisový rok.
Klub, ktorý neobnovil kolektívnu registráciu na rok a viac, sa považuje za nový v zmysle
úhrady vstupného poplatku.

III.
Individuálna registrácia
Článok 10
Fyzické osoby, ktoré sa chcú stať členmi STZ, využívať práva členov (zúčastňovať sa
súťaží STZ, kandidovať na funkcie v STZ...) a ďalšie výhody, musia mať platnú registráciu
v STZ. Individuálnymi členmi STZ s platnou registráciou môžu byť jednotlivci, ktorí sú:
-

hráči (osoby, ktoré sa zúčastňujú súťaží organizovaných STZ),

-

športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia, kapitáni, funkcionári),

-

čestní členovia,

-

členovia (osoby nezaradené do predchádzajúcich skupín).
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IV.
Individuálna registrácia hráčov
Článok 11
Hráči môžu byť registrovaní ako:
-

hráč do klubu s možnosťou hrať súťaže družstiev (cudzí štátny príslušník viď čl. 91
SP)
hráč do RTZ v závislosti od miesta trvalého pobytu bez možnosti hrať súťaže
družstiev
cudzí štátny príslušník (bez trvalého pobytu v SR) do STZ, bez možnosti hrať súťaže
družstiev

Zmena registrácie hráča (okrem cudzích štátnych príslušníkov) z klubu do iného klubu
alebo z RTZ do klubu je možná iba v prestupovom termíne a podmienky zmeny registrácie
upravuje Prestupový poriadok STZ. Cudzí štátny príslušník je registrovaný vždy iba na
jednu tenisovú sezónu a zmena príslušnosti je možná v nasledujúcej tenisovej sezóne do
akéhokoľvek iného subjektu registrovaného v STZ.

Článok 12
Všetci hráči, ktorí sa chcú zúčastňovať súťaží jednotlivcov alebo družstiev, musia mať
v STZ platnú registráciu. Majstrovských súťaží jednotlivcov (majstrovstvá regiónov,
majstrovstvá Slovenska) sa môžu zúčastniť iba hráči s platnou registráciou a slovenskou
štátnou príslušnosťou.

Článok 13
Individuálna registrácia sa udeľuje na dobu:
-

u hráčov v kategórii detí na obdobie 1 tenisového roka, pričom hráč môže požiadať
o registráciu na dlhšie obdobie, ale najviac do roku kedy dosiahne 10 rokov

-

u hráčov ostatných vekových kategórií na dobu minimálne 2 tenisových rokov.

Platnosť registrácie v príslušnom období končí 31. 10. V prípade, že hráč požiada
o registráciu po 30. 6. príslušnej tenisovej sezóny, bude platnosť registrácie predĺžená
okrem aktuálnej sezóny na nasledujúce 2 tenisové roky (neplatí pre kategóriu detí, kde
rozhoduje vek a pre kategóriu cudzincov - čl. 18).
Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom a nezahŕňa žiadne poistenie hráča.

Článok 14
Žiadosť o registráciu podáva hráč na predpísanom tlačive („Žiadosť o individuálnu
registráciu“), ktoré musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, číslo
pevnej telefonickej linky alebo mobilu, názov a evidenčné číslo klubu (u hráčov
registrovaných do klubu),

-

podpis hráča, u osôb mladších ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu,
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-

u hráčov registrovaných do klubu podpis povereného zástupcu klubu, u hráčov
registrovaných do RTZ podpis povereného zástupcu RTZ (iba pri prvej registrácii),

-

doklad o úhrade registračného poplatku (dátum a spôsob úhrady).

Obnovu hráčskej registrácie (okrem hráčov u ktorých STZ neeviduje rodné číslo) je možné
zrealizovať iba uhradením platby na účet STZ. Cudzí štátny príslušník viď čl. 18 RP. Pri realizácii
úhrady je nutné do správy pre prijímateľa uviesť registračné číslo hráča, za ktorého bola platba
uhradená.

Článok 15
Individuálnu registráciu hráča po splnení požadovaných podmienok zrealizuje a zverejní
STZ v systéme eTenis. Aktuálny stav zverejnený v systéme eTenis je záväzný pre všetky
súťaže a ich riadenie v zmysle športovo–technických predpisov. Povinnosťou hráča je
sledovať aktuálny stav svojej registrácie a v prípade zistenia nezrovnalostí je povinný
kontaktovať STZ.
Zverejnenie príslušných údajov zabezpečí STZ aj v Registri fyzických osôb v športe, ktorý
zriaďuje MŠVVaŠ. V Registri fyzických osôb v športe sú športovci evidovaní buď ako
profesionálni alebo ako amatérski športovci. Hráči, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia
medzi profesionálnych športovcov, sú povinní oznámiť túto skutočnosť STZ.

Článok 16
Hráč registrovaný do klubu, ktorého registrácia stratila platnosť, sa môže do 24 mesiacov
(pokiaľ hráčska zmluva nestanovuje inak) opätovne registrovať iba za klub, v ktorom bol
registrovaný pred stratou platnosti jeho registrácie. Po uplynutí tejto doby 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 príslušnom RTZ, t. j. prípadné
zaregistrovanie do iného klubu môže byť realizované len cez prestupový termín.

Článok 17
Cudzí štátny príslušník, 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 platný identifikačný preukaz diplomatického zástupcu,
môže byť registrované ako občan SR. Pri obnove je povinné predložiť opätovne platný
doklad.
Na týchto hráčov sa vzťahujú všetky ustanovenia SP a článku 15 RP, t. j. môžu sa
zúčastňovať všetkých súťaží s výnimkou majstrovstiev RTZ a SR jednotlivcov, kde sa
vyžaduje slovenská štátna príslušnosť.

Článok 18
Cudzí štátny príslušník, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v článku 17 RP (tj. bez trvalého
pobytu v SR), môže byť registrovaný do STZ alebo za akýkoľvek klub. Jeho registrácia
stráca platnosť 31. 10. príslušného roka (tj. môže byť registrovaný iba na jednu tenisovú
sezónu). V prípade registrácie do STZ nemôže hrať súťaže družstiev.
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Registrácia v nasledujúcom roku je možná do ktoréhokoľvek klubu. V registračnom čísle
hráča sa skutočnosť, že ide o registrovaného cudzinca, zvýrazní písmenom „C“.
Osoby registrované podľa tohto článku sa môžu zúčastňovať všetkých súťaží jednotlivcov
s výnimkou majstrovstiev RTZ a SR (družstvá čl. 91 SP).
Osoby registrované podľa tohto článku musia pri obnove registrácie postupovať ako pri
prvej registrácii.

Článok 19
Hráč, ktorý chce zrušiť registráciu do klubu, podáva žiadosť prostredníctvom klubu, hráč,
ktorý chce zrušiť registráciu v RTZ, podáva žiadosť prostredníctvom RTZ. Žiadosť sa
podáva na tlačive „Žiadosť o individuálnu registráciu“, kde sa zreteľne vyznačí zrušenie. V
žiadosti musia byť vypísané všetky požadované údaje a k žiadosti musí byť priložený
doklad o zaplatení poplatku za zrušenie registrácie. Zrušenie registrácie neznamená výmaz
z databáz STZ a ISŠ.
Po zrušení registrácie možno hráča do 24 mesiacov opätovne zaregistrovať iba za klub,
alebo RTZ z ktorého registráciu zrušil.

Článok 20
Nevyhnutnou podmienkou individuálnej registrácie hráča do klubu je súčasná platná
registrácia klubu v príslušnom tenisovom roku.

Článok 21
Poverený pracovník STZ preverí žiadosť o individuálnu registráciu hráča a v prípade, že je
úplná, zaregistruje hráča v systéme eTenis do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri
neúplnosti podkladov poverený pracovník STZ vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich
údajov.
Ak poverený pracovník STZ má pochybnosť o správnosti údajov v žiadosti o registráciu,
najmä o správnosti dátumu narodenia a štátnej príslušnosti hráča, môže si vyžiadať doklady
potvrdzujúce správnosť uvádzaných údajov (občiansky preukaz, rodný list, cestovný pas,
osvedčenie o štátnej príslušnosti a pod.).

V.
Individuálna registrácia odborníkov v športe
Článok 22
Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na
výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje A, B, C licenciu trénera v závislosti od získanej
kvalifikácie (odbornej spôsobilosti). Žiadosť o udelenie licencie sa podáva na predpísanom
tlačive „Žiadosť o licenciu trénera“, ktoré musí obsahovať:
-

meno, priezvisko (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, číslo
pevnej telefonickej linky alebo mobilu, kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (iba
pri prvej registrácii), ktorý musí obsahovať dátum vzniku a skončenia odbornej
spôsobilosti (ak je časovo obmedzená), označenie osoby, ktorá overila odbornú
spôsobilosť, označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
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-

právny titul, na základe ktorého aktuálne vykonáva športovú činnosť,

-

názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ,

-

výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

-

doklad o uhradení príslušného poplatku za udelenie licencie
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Článok 23
Platnosť licencie je 2 tenisové roky a končí 31. 10. príslušného obdobia. V prípade, že tréner
požiada o licenciu po 30. 6. príslušného roka, bude platnosť okrem aktuálnej sezóny
predĺžená na nasledujúce dva tenisové roky.
Ak je doklad o nadobudnutí odbornej spôsobilosti starší ako 2 roky, musí žiadateľ na
získanie, resp. obnovu licencie splniť jednu z nasledovných možností:
-

úspešne absolvovať test písomnou alebo elektronickou formou,

-

absolvovať doškoľovací seminár.

Obnova licencie sa realizuje prostredníctvom žiadosti v zmysle čl. 22 a úhrady príslušného
poplatku na nasledujúce 2 tenisové roky.

Článok 24
Registrácia rozhodcov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na
výkon funkcie rozhodcu v STZ. STZ udeľuje A, B, C licenciu rozhodcu v závislosti od
získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti). Žiadosť o udelenie licencie sa podáva na
predpísanom tlačive „Žiadosť o licenciu rozhodcu“, ktoré musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, číslo
pevnej telefonickej linky alebo mobilu, kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (iba
pri prvej registrácii), ktorý musí obsahovať dátum vzniku odbornej spôsobilosti,
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť, označenie osoby, ktorá vydala
doklad o odbornej spôsobilosti,

-

právny titul, na základe ktorého aktuálne vykonáva športovú činnosť,

-

názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ,

-

výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

-

doklad o uhradení príslušného poplatku za udelenie licencie.

Článok 25
Platnosť licencie je 2 tenisové roky a končí 31. 10. príslušného obdobia. V prípade, že
rozhodca požiada o licenciu po 30. 6. príslušného roka, bude platnosť licencie predĺžená
okrem aktuálnej sezóny na 2 nasledujúce tenisové roky.
Ak je doklad o nadobudnutí odbornej spôsobilosti starší ako 2 roky, musí žiadateľ na
získanie, resp. obnovu licencie splniť jednu z nasledovných možností:
-

úspešne absolvovať test písomnou alebo elektronickou formou,

-

absolvovať doškoľovací seminár
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Obnova licencie sa realizuje prostredníctvom žiadosti v zmysle čl. 24 a úhrady príslušného
poplatku na nasledujúce 2 tenisové roky.
STZ výkon rozhodcu pravidelne hodnotí. Postup pri obnove licencie v prípade chýb
upravuje príloha č. 1 RP (Zásady pre posudzovania žiadosti o obnovu licencie rozhodcu)

Článok 26
Poverený pracovník STZ preverí žiadosti o udelenie licencií (trénerov i rozhodcov)
a v prípade, že sú úplné, zaregistruje žiadateľov a zverejní ich v príslušných databázach STZ
v termíne do 14 dní od doručenia žiadosti. Zároveň ich zapíše do Registra fyzických osôb
v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ.
Pri neúplnosti podkladov vyzve poverený pracovník STZ žiadateľa o doplnenie chýbajúcich
údajov. Ak má poverený pracovník STZ pochybnosti o správnosti údajov v žiadosti, môže
si vyžiadať doklady potvrdzujúce ich správnosť.

Článok 27
Registrácia kapitánov družstiev sa realizuje zaradením do evidencie kapitánov družstiev
na základe žiadosti na predpísanom tlačive „Žiadosť o registráciu kapitána družstva“, ktoré
musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, číslo
pevnej telefonickej linky alebo mobilu, kópiu dokladu o absolvovaní školenia
kapitánov družstiev, na ktorom musí byť uvedený termín a školiteľ (iba pri prvej
registrácii),

-

názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ,

-

výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

doklad o zaplatení príslušného registračného poplatku.
Platnosť registrácie kapitánov družstiev je 2 tenisové roky a končí 31. 10. príslušného
obdobia. Pri skončení platnosti registrácie kapitánov družstiev je obnova možná
prostredníctvom žiadosti a uhradením registračného poplatku na nasledujúce obdobie.

Článok 28
Poverený pracovník STZ preverí žiadosti o zaradenie do evidencie kapitánov družstiev a v
prípade, že sú úplné, zaregistruje žiadateľov a zverejní ich v príslušnej databáze STZ do 14
dní od doručenia žiadosti. Zároveň ich zapíše do Registra fyzických osôb v športe, ktorý
zriaďuje MŠVVaŠ.
Pri neúplnosti podkladov vyzve poverený pracovník STZ žiadateľa o doplnenie chýbajúcich
údajov. Ak má poverený pracovník STZ pochybnosti o správnosti údajov v žiadosti, môže
si vyžiadať doklady potvrdzujúce ich správnosť.
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Článok 29
Registrácia funkcionárov v STZ sa realizuje zaradením do evidencie funkcionárov na
základe ich pôsobenia v štruktúrach STZ a vyplnením tlačiva „Evidenčný list funkcionára
STZ“, ktoré musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, číslo
pevnej telefonickej linky alebo mobilu, označenie funkcie v konkrétnom subjekte
STZ, označenie štatutára

-

názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ,

-

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, v prípade práce s mládežou aj výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace.

-

doklad o uhradení členského poplatku v STZ.

Platnosť registrácie funkcionárov, oficiálnych zástupcov klubov v zmysle kolektívnej
registrácie v STZ, je 1 tenisový rok a končí 31. 10. príslušného roka. Funkcionári RTZ a
STZ sa registrujú a poplatok uhradia jednorázovo na celé funkčné obdobie. Obnovuje
sa písomnou žiadosťou o aktualizáciu evidovaných údajov a zaplatením členského poplatku
na nasledujúci tenisový rok, resp. funkčné obdobie. Funkcionárov zverejní STZ na svojej
elektronickej stránke a zároveň ich zapíše do Registra fyzických osôb v športe, ktorý
zriaďuje MŠVVaŠ.

VI.
Individuálna registrácia členov
Článok 30
Individuálnymi členmi STZ môžu byť aj ďalšie osoby (okrem osôb v kategóriách hráči,
a športoví odborníci), ktoré sa stotožňujú s poslaním, cieľmi, úlohami a pravidlami
fungovania STZ, ktoré chcú aktívne využívať práva a rešpektovať povinnosti členov STZ
definované v Stanovách STZ. Členstvo týchto osôb v STZ vzniká evidenciou v databáze
členov STZ na základe vyplnenia tlačiva „Evidenčný list člena STZ“, ktoré musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, (titul), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátnu
príslušnosť, adresu trvalého pobytu, poštovú adresu, adresu elektronickej pošty, číslo
pevnej telefonickej linky alebo mobilu,

-

názov klubu, ak je žiadateľ členom klubu registrovaného v STZ,

-

doklad o uhradení členského poplatku v STZ.

Platnosť registrácie členov v STZ je minimálne 1 tenisový rok a končí 31. 10. príslušného
roka. Obnovuje sa na základe evidenčného listu zaslaného na STZ a zaplatením členského
poplatku na nasledujúce tenisové obdobie.

Článok 31
Čestnými členmi STZ sú osoby zaradené do Siene slávy slovenského tenisu a osoby
schválené rozhodnutím Rady STZ. Ich evidenciu spolu s uvedením ich zásluh a pôsobenia
v slovenskom tenise zabezpečuje STZ a zverejňuje ju na svojej internetovej stránke.
Členstvo čestných členov v STZ je časovo neobmedzené.
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VII.
Zrušenie členstva v STZ
Článok 32
Členstvo v STZ môže zaniknúť s dôvodov uvedených v Stanovách STZ. Všetky subjekty združené
v STZ majú právo zo združenia STZ vystúpiť. Žiadosť o vystúpenie zo združenia STZ sa podáva
v písomnej forme s uvedením dôvodov vystúpenia. Žiadosť prerokuje VV STZ a vydá rozhodnutie
o zrušení členstva. Uhradené poplatky za registráciu v STZ sa v takomto prípade nevracajú.
Zrušenie neznamená výmaz z databáz STZ a ISŠ.

VIII.
Registračné spory
Článok 33
Rokovanie o registračných sporoch je trojstupňové. V prvom stupni rozhoduje poverený pracovník
STZ, v druhom stupni odvolacia komisia. O odvolaní s konečnou platnosťou rozhoduje VV STZ.

IX.
Registračné poplatky
Článok 34
Poplatky súvisiace s registráciou členov STZ

suma/obdobie

-

kolektívna registrácia klubu a RTZ (v termíne)

5,- € /rok

-

kolektívna registrácia klubu a RTZ (po termíne)

20,- €

-

vstupný evidenčný poplatok klubu (pri 1. registrácii)

10,- €

-

registrácia hráča (11 – 59 rokov), platí aj pri obnove

30,- €/2 roky

-

cudzí štátny príslušník podľa čl. 18

15,- €/rok

-

registrácia hráča (do 10 rokov), platí aj pri obnove

5,- €/rok

-

registrácia hráča (60 a viac rokov), platí aj pri obnove

10,- €/2 roky

-

zrušenie hráčskej registrácie

34,- €

-

licencia trénera C, platí aj pri obnove

20,- €/2 roky

-

licencia trénera B, platí aj pri obnove

27,- €/2 roky

-

licencia trénera A, platí aj pri obnove

34,- €/2 roky

-

licencia rozhodcu C, platí aj pri obnove

10,- €/2 roky

-

licencia rozhodcu B, platí aj pri obnove

17,- €/2 roky

-

licencia rozhodcu A, platí aj pri obnove

27,- €/2 roky
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-

registračný poplatok kapitána družstiev, platí aj pri obnove

10,- €/2 roky

-

registračný poplatok funkcionára, platí aj pri obnove

5,- €/rok

-

registračný poplatok člena, platí aj pri obnove

5,- €/rok

-

manipulačný poplatok (pri zmene údajov)

2,- €

-

poplatok za test (rozhodca, tréner)

5,- €

-

poplatok za seminár rozhodcov

10,- €

-

poplatok za seminár trénerov

20,- €

-

vystavenie potvrdenia o registrácii (cudzinci)

50,- €

Ročný poplatok za registráciu hráča /člena je v prípade uvedeného 2 ročného obdobia
registrácie ½ vyššie uvedenej sumy. Poplatok za registráciu sa hradí pri prvej registrácii
hráča/ člena alebo pri obnove vždy vopred na obdobie trvania registrácie vo výške a trvaní
uvedenom v tomto článku.
U členov registrovaných v STZ je poplatok za registráciu v zmysle tohto Registračného
poriadku zároveň aj členským príspevkom.

X.
Záverečné ustanovenia
Článok 35
Výklad tohto RP STZ vykonáva VV STZ. Úpravy, zmeny a doplnky sú v kompetencii
VV STZ, uskutočňujú sa v stanovených termínoch.

Článok 36
Tento RP schválil VV STZ dňa 19. 10. 2018, a nadobúda platnosť 20. 10. 2018, čím sa ruší
dovtedy platný RP STZ.
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Príloha č. 1
Zásady pre posudzovanie žiadosti o obnovu licencie rozhodcu
1.

Pri žiadosti o obnovu licencie sa posudzujú podujatia jednotlivcov odrozhodované 24
mesiacov pred ukončením platnosti licencie rozhodcu. Za každé podujatie prináleží
100 %.

2.

Ak je akcia s malou chybou, zníži sa počet získaných percent o 25% (chyba, ktorá
nemôže ovplyvniť výsledok akcie), napr:
- neuvedenie tajbrejku alebo výsledku zápasu
- nedostatočne, resp. chybne vyplnená správa alebo príloha
- podklady z turnaja nedodané v termíne

3.

Ak je akcia s veľkou chybou, zníži sa počet získaných percent o 50% (chyba, ktorá
môže ovplyvniť celkový výsledok akcie), napr:
- zlé nasadenie alebo vyžrebovanie turnaja
- rozhodca, alebo riaditeľ účastník turnaja
- vyžrebovaný neprítomný hráč (okrem prípadov čl. 56 SP ), resp. hráč s neplatnou
registráciou
- rozhodca nemá platnú licenciu
- podklady z turnaja nedodané vôbec
- nedodržanie rozpisu, resp. súťažného poriadku

4.

Ak sa zistí falšovanie akýchkoľvek údajov, zníži sa počet získaných percent o 100 %
- falšovanie počtu hráčov alebo dvojíc
- falšovanie výsledku
- falšovanie správy z podujatia
- zmanipulovanie žrebovania

5.

Ak sa celkový počet percent za turnaje z dôvodu chybovosti zníži o viac ako 50 %,
rozhodcovi nebude umožnené obnoviť licenciu v zmysle registračného poriadku, ale
musí absolvovať nové školenie príslušného stupňa.

