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REGISTRAČNÝ PORIADOK 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

1.1. Registračný poriadok stanovuje pravidlá registrácie v Slovenskej triatlonovej únii (ďalej 
iba STÚ) a vzťahuje sa na všetkých jeho členov. 

 

1.2. STÚ pozná dva druhy registrácií: 
 - kolektívnu registráciu (kluby, oddiely, spolky a pod., ďalej iba kluby) 
 - individuálnu registráciu (pretekári, tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
 

1.3 Registrácia môže byť uskutočnená výhradne - 
 - on-line registráciou. 
 

II. KOLEKTÍVNA REGISTRÁCIA 
 

2.1. Kluby, ktoré sa chcú stať členskými klubmi STÚ a využívať jeho výhody a ďalšie 
možnosti, vyplývajúce z tohto členstva (tzn. účasť na súťažiach družstiev a štafiet, 
dlhodobých klubových súťažiach, účasť na konferencii s hlasom rozhodujúcim, možnosť 
organizovať oficiálne akcie, podiel na prípadných finančných dotáciách a pod.) musia 
byť registrované v STÚ v zmysle tohto poriadku. 

 

2.2. Kolektívna registrácia sa obnovuje každý rok uhradením predpísaného poplatku, 
v termíne od 1. januára do 31. januára príslušného kalendárneho roka. V prípade 
neuhradenia poplatku v uvedenom termíne, klubu bude pozastavené členstvo v únii 
a všetci jeho členovia sa stávajú voľní, a môžu sa zaregistrovať do ktoréhokoľvek iného 
klubu, ktorý má kolektívnu registráciu na príslušný rok. 

 

2.3. Poplatok klubu, ktorý prvýkrát žiada o registráciu, uhradí správny poplatok vo výške  
20 €. Na novú registráciu sa nevzťahuje povinnosť uhradiť poplatok do 31. januára 
príslušného kalendárneho roka. 

 Poplatok za kolektívnu registráciu v príslušnom roku je 5 € (bez ohľadu na počet 
členov). 

 

3.4. Žiadosť o kolektívnu registráciu podáva poverený zástupca klubu a musí obsahovať: 
 - názov klubu 
 - kompletnú adresu klubu, vrátane telefónov a mailovej adresy 
 - doklad o uhradení správneho poplatku 
 - kópiu stanov alebo výpis z obchodného registra 
 

III. INDIVIDUÁLNA REGISTRÁCIA 
 

3.1. Jednotlivci môžu byť registrovaní ako: 
 - pretekári 
 - tréneri 
 - rozhodcovia 
 - funkcionári 
 Individuálna registrácia nie je podmienená členstvom v registrovanom klube. 
 



3.2. Všetci pretekári, ktorí chcú štartovať v Slovenskom pohári, alebo M-SR musia byť v STÚ 
registrovaní. Ustanovenie sa nevzťahuje na zahraničných pretekárov, ktorí môžu 
pretekať aj bez registrácie v STÚ. 

3.3. Individuálna registrácia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive, 
po zaplatení poplatku. Individuálna registrácia nie je obmedzená vekom.  V prípade 
žiadosti o registráciu počas sezóny, žiadosť je potrebné doručiť na sekretariát STÚ do 
štvrtku každého týždňa, aby bola individuálna registrácia vykonaná pre daný víkend. 

 

3.4. Dokladom o individuálnej registrácii je: 
 - licencia – pre pretekárov 
 - licencia – pre trénerov 
 - licencia – pre rozhodcov 
 - registračný preukaz – pre funkcionárov 
 Individuálna registrácia je časovo obmedzená na 4 roky, v žiackych kategóriách 2 roky. 

Platnosť licencie začína dňom registrácie a končí posledným dňom v mesiaci po 4 
rokoch. Platnosť licencií trénerov a rozhodcov majú platnosť 5 rokov a obnovujú sa 
účasťou na seminári alebo školení. Poplatky sa uhrádzajú pri vystavení licencie.  

 V prípade záujmu STÚ vystaví „PROFI“ licenciu, ktorá sa vystavuje na jeden rok a slúži 
výhradne pre štarty v zahraničí. 

 Pre rekreačných športovcov je stanovená tzv. „jednorazová registrácia“, ktorá platí len 
pre konkrétny štart. 

 

3.5. Individuálna registrácia sa končí: 
 - neuhradením poplatku 
 - požiadaním o zrušenie registrácie 
 - vylúčením 
 - úmrtím 
 Po skončení platnosti licencie 4 roky (M, Ž, J, Jy, V), resp. 2 roky (žiaci) pretekárovi 

registrácia v materskom klube nezaniká. V prípade, že nemá záujem ostať registrovaný 
v materskom klube a materský klub nesúhlasí s jeho registráciou v inom klube, je 
povinný postupovať v zmysle Prestupového poriadku. Pretekár ostáva ešte jeden rok 
v tzv. karanténnej dobe, až po nej sa  môže zaregistrovať do ľubovoľného klubu. V 
prípade, že klub nesúhlasí s prestupom jeden rok pretekárovi namiesto klubovej 
príslušnosti sa uvádza „STÚ“.  

 

3.6. Žiadosť o individuálnu registráciu podáva poverený zástupca klubu alebo samotný 
žiadateľ individuálne a musí obsahovať: 

 - meno a priezvisko 
 - dátum narodenia 
 - adresa trvalého bydliska 
 - fotografia pasového formátu 
 - doklad o zaplatení správneho poplatku 
 

IV. VYDÁVANIE REGISTRÁCIÍ 
 

4.1. Pri kolektívnej registrácii vydá sekretariát STÚ certifikát o registrácii klubu. 
 

4.2. Pri individuálnej registrácii je vydaná licencia s príslušným časovým obmedzením. 
 

4.3. Nevyhnutnou podmienkou na vystavenie individuálnej registrácie, pre pretekárov 
registrovaných do klubu je súčasná kolektívna registrácia klubu v bežnom kalendárnom 
roku. 

 
V. ZMENY V REGISTRÁCIÍ 

 

5.1. Zmeny v registrácii vykonáva len sekretariát STÚ. Zmeny sa vykonajú pri: 
 - zrušení klubu, 
 - zrušení členstva v klube, 
 - prestupe, 
 - hosťovaní. 
 



5.2   V prípade zrušenia klubu z dôvodu zlúčenia sa s iným klubom, registrácia všetkých 
členov pôvodného klubu je zrušená. V tomto prípade nevzniká  pretekárovi  povinnosť 
zaregistrovať sa do novovzniknutého klubu. Ak sa chce člen zaregistrovať do 
novovzniknutého klubu, môže tak urobiť bez správneho poplatku za prestup. Ak sa chce 
člen zaregistrovať do iného klubu, môže tak urobiť ihneď po splnení všetkých náležitostí 
podľa článku 3.1.1. 

 

5.3   V prípade vystúpenia klubu z STÚ je potrebné potvrdenie – žiadosť klubu  o zrušení 
registrácie. Po vyradení klubu z evidencie pretekári majú možnosť požiadať o registráciu 
do ktoréhokoľvek klubu.  

 

VI. LICENCIE – REGISTRAČNÉ PREUKAZY 
 

6.1. Licencia (vystavená je v slovenskom a anglickom jazyku) pretekára obsahuje: 
- názov STÚ s logom  
- fotografiu majiteľa 
- meno a priezvisko 
- dátum narodenia 
- registračné číslo 
- klubová príslušnosť 
- dátum vystavenia 
- platnosť licencie 

 

6.2. Licencia trénera a rozhodcu obsahuje: 
- názov STÚ s logom  
- fotografiu majiteľa 
- meno a priezvisko 
- dátum narodenia 
- výkonnostná trieda 
- registračné číslo 
- dátum vystavenia 
- platnosť licencie 

 

6.3. Funkcionársky preukaz obsahuje: 
- názov STÚ s logom  
- fotografiu majiteľa 
- meno a priezvisko 
- dátum narodenia 
- registračné číslo 
- dátum vystavenia 
- platnosť licencie 

 

VII. REGISTRAČNÉ POPLATKY 
 

7. 1. kolektívna registrácia nového klubu 20  eur  
 ročný kolektívny poplatok 5  eur 
 manipulačný poplatok – pri zmene názvu klubu 5  eur 
 

7.2. individuálna registrácia - 4 roky – licencia M, Ž, V s ročným poplatkom  5  eur 
 „PROFI“ licencia - 1 rok (nenahrádza domácu licenciu)  5  eur 
 individuálna registrácia - 4 roky – licencia J, Jy s ročným poplatkom 3  eurá 
 individuálna registrácia - 2 roky – licencia žiaci s ročným poplatkom 1,5  eura 
 individuálna registrácia - 5 rokov – preukaz trénera, rozhodcu 15  eur 
 individuálna registrácia - 4 roky – preukaz funkcionára 5  eur 
 jednorazová registrácia - 1 štart – rekreační športovci 1  euro 
 manipulačný poplatok – vystavenie (nevzťahuje sa na žiakov) 1  euro 
 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

8. 1. Registračný poriadok nadobúda platnosť dňa 21. 11. 2010.   


