
Registračný poriadok SZH 
 
 

I.   ZÁKLADNÉ   USTANOVENIA 
 
1.  Registračný poriadok určuje podmienky a spôsob, akým sa zabezpečuje a preukazuje príslušnosť k 

zväzu hádzanej. Príslušnosť ku zväzu je konkretizovaná ako : 
- členstvo združené (kolektívne) 
- členstvo jednotlivcov  (individuálne) 

 
2.   Úlohou registrácie je: 

- evidencia členov zväzu  
- zabezpečenie regulárnosti súťaží 

 
3.    Medzi registračné činnosti patrí : 

- prvá registrácia 
- vystavenie  duplikátu registračného preukazu 
- výmena registračného preukazu 

 
  

II.    KOLEKTÍVNE   ČLENSTVO 
 
1. Registrácia združených členov (klubov, oddielov a iných športových spolkov) je nevyhnutnosťou 
preto, aby sa tieto kluby, oddiely a spolky mohli zúčastňovať súťaží riadených SZH. 
 
2.   Športový klub – oddiel je registrovaný na základe : 
      a)  písomnej prihlášky podpísanej 2 oprávnenými zástupcami 
      b)  predloženia platného znenia stanov alebo spoločenskej zmluvy 
      c)  súhlasu VV SZH s prijatím za člena 
 
3. Registrácia športového klubu ako člena SZH je spojená s jednorazovým poplatkom, ktorého výšku  
schvaľuje SR SZH a ktorý musí byť uvedený vo všetkých rozpisoch súťaží. 
 
4. Registrovaný športový klub v SZH obdrží evidenčný list ako doklad svojho kolektívneho členstva. 
Spolu s evidenčným listom je klubu pridelené identifikačné číslo klubu. 
 
     Evidenčné číslo športového klubu je hlavným evidenčným znakom pre všetky registrácie 
individuálnych členov prostredníctvom daného klubu. 
 
5.   VV SZH zruší registráciu klubu v SZH v prípadoch : 

- právneho zániku 
- písomnej žiadosti o vystúpení 
- hrubého porušenia spoločných záujmov SZH 

 
 6.  Ak sa zruší registrácia klubu v SZH podľa čl. II. 5 individuálni členovia zrušeného klubu sa môžu 
zaregistrovať za ktorýkoľvek iný klub. 
 
 
 
 
 



III.    INDIVIDUÁLNE   ČLENSTVO 
 
1. Podľa tohto registračného poriadku musia byť registrovaní hráči všetkých vekových kategórií od 
vekovej kategórie mladšieho žiactva, tréneri, rozhodcovia a funkcionári zo všetkých súťaží 
organizovaných SZH a iným KZH. Podľa tohto registračného poriadku môžu byť registrovaní aj ostatní  
občania, ktorí sa nezúčastňujú súťaží SZH či KZH. 
 
 2. Registračný preukaz funkcionára (rozhodca, zodpovedný vedúci družstva, tréner, časomerač, 
zapisovateľ, hlavný usporiadateľ, masér) oprávňuje jeho držiteľa iba k výkonu funkcie, neoprávňuje 
ho však ku štartu v stretnutiach ako hráča. 
 
3.  Registračný preukaz hráča oprávňuje predovšetkým ku štartu v stretnutiach, ale i k výkonu funkcií 
podľa čl. III.2. Pre výkon funkcií hráča v iných kluboch je potrebný súhlas SZH. 
 
 4. Registračné preukazy (ďalej len RP) hráčov, funkcionárov a ostatných členov sú vzájomné 
rozlíšené. 
 
  

IV.    SPOLOČNÉ    USTANOVENIA 
 
 1. O registráciu žiada : 
       a) hráč, tréner, rozhodca, funkcionár - prostredníctvom klubu, v ktorom chce byť                                                                       

registrovaný 
       b)  ostatní - individuálne (buď prostredníctvom klubu alebo priamo na SZH) 
 
       Člen SZH môže mať len jeden registračný preukaz. 
 
2. Za riadne a pravdivé vyplnenie údajov podľa čl. IV. 1 a) zodpovedá žiadateľ spoločne so 
zodpovedným funkcionárom klubu. 
 
3. Riadne vyplnená prihláška k registrácii sa odovzdá alebo zašle doporučene poštou na sekretariát 
SZH. U hromadne vybavovanej registrácie (viac ako 5) je potrebné priložiť zoznam registrácií. 
 
4. Žiadosť o registráciu zahraničného hráča v súťažiach zväzu predkladá sekretariátu SZH klub, v 
ktorom chce byť hráč registrovaný. 
 
5. K registrácii zahraničného hráča alebo hráča vracajúceho sa zo zahraničia v SZH, predloží klub 
okrem údajov podľa  čl.  ......  spolu s prihláškou aj súhlas príslušného národného zväzu schváleného  
EHF, názov materského klubu v zahraničí a číslo cestovného pasu. 
 
6. Registračný preukaz je neprenosný a nemožno v ňom vykonať žiadne zmeny. Pri poškodení obalu 
je RP neplatný. 
 
7. Doba platnosti RP je 4 roky. 
 
8. Člen sa po uplynutí doby platnosti RP môže znovu zaregistrovať za materský klub do 2 rokov. V 
tejto dobe je možné vykonať registráciu za iný klub iba ohlásením prestupu. Po uplynutí tejto doby 
môže byť člen zaregistrovaný za ktorýkoľvek klub v rámci SZH.  
 
9. Každá výmena (vydanie RP podľa čl. I. 3) stanovuje nový dátum registrácie a tým i dobu platnosti  
RP. 
 



V.    PRIHLÁŠKA   NA   REGISTRÁCIU 
 
1.     Na vystavenie RP sú potrebné tieto podklady : 
        a)  vyplnené tlačivo  „Prihláška k registrácii“  
        b)  hodnoverná fotografia  o rozmere 3,5 x 3 cm (pasová) – nie staršia ako 1 rok 
        c)  doklad  o zaplatení registračného poplatku 
 
2.     Na prihláške  musí byť  vyznačené písmeno, ktoré oznamuje, či ide o registráciu :   

- hráča      (H) 
- funkcionára    (F) 
- individuálneho člena  (I) 
- čestného člena   (Č) 
- cudzinca      (C) 

 
          Pri vystavení duplikátu  RP vyznačí sa  (D), pri prestupe sa vyznačí na prihláške (P).    
 
3.     Pri prvej registrácii je potrebné predložiť  rodný list resp. kópiu rodného listu. 
 
4.  Prihláška k registrácii musí byť vyplnená strojom alebo čitateľne paličkovým písmom perom bez 
opráv alebo škrtania. Na tlačive musí byť uvedené priezvisko (prípadne aj rodné), meno, dátum 
narodenia, bydlisko, PSČ, okres, názov klubu, za ktorý má byť registrovaný. 
 
5.   Prihláška k registrácii musí byť vlastnoručne podpísaná a zodpovedný funkcionár klubu  
       svojim podpisom a pečiatkou  údaje potvrdí. 
       U osôb mladších ako 18 rokov je potrebné k podpisu pripojiť ešte súhlas zákonného zástupcu.  
 
6.  Registrácia musí byť vybavená do 15 dní od doručenia prihlášky. V prípade, že je prihláška 
neúplná, bude zamietnutá a vrátená žiadateľovi. 
    
7.    Registrácia jednotlivca vo zväze je spojená s poplatkami : 

- manipulačný poplatok (za fyzické vystavenie RP – cena RP) – schvaľuje VV SZH 
- expresný poplatok (za vyhotovenie v daný deň)  - stanovuje VV SZH 
- registračný poplatok zväzu – schvaľuje SR SZH 

 
8.    Hodnoty týchto poplatkov musia byť uvedené vo všetkých rozpisoch súťaží. 
 
9.   Od registračného poplatku je oslobodená registrácia čestných členov SZH. 
 
10.   Poplatok za vyhotovenie registrácie sa poukazuje : 

- poštovou poukážkou SZH 
- bezhotovostným platobným stykom 
- v hotovosti do pokladne SZH 

 
11. Poplatok za registráciu môže uhradiť klub , za ktorý  sa registrácia uskutočňuje. Pri hromadných 
registráciách možno registračné poplatky uhradiť spoločne. 
 

 
VI.    ZRUŠENIE   A  OBNOVENIE   REGISTRÁCIE 

 
 1.     Registrácia vo zväze sa ruší v týchto prípadoch : 

- zrušenie klubu 
- zrušenie na základe písomného požiadania 



- vylúčenie zo zväzu 
- zánikom zväzu 
- pri prestupe do zahraničia 

 
2. Písomnú odhlášku z platnej registrácie v SZH podáva člen na adresu sekretariátu SZH, pričom 
súčasne musí byť na sekretariát SZH zaslaný aj jeho registračný preukaz. 
 
3. Pri zrušení klubu a po návrate zo zahraničia má občan právo zaregistrovať sa za ktorýkoľvek iný 
klub. Postup je ako pri prvej registrácii. Pri zlúčení klubov sa v prípade registrácie postupuje v zmysle 
Smernice o zlúčení klubov. 
 
4. Člen, ktorému bola zrušená registrácia na jeho vlastnú žiadosť sa môže zaregistrovať za 
ktorýkoľvek iný  klub najskôr však po 2 rokoch od dátumu zrušenia registrácie. 
 
5.  Člen, ktorý bol vylúčený zo zväzu, nemôže byť znovu zaregistrovaný skôr ako za dva roky odo dňa 
vylúčenia. O znovuprijatí vylúčeného člena SZH po uplynutí tohto obdobia rozhoduje VV SZH. 
 
6.  Prechod členov (nie hráčov) z klubu do klubu je záležitosťou člena. 
 
7.  Evidenciu zrušenej registrácie vedie sekretariát SZH. 
 
  

VII.      ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 
1. Akékoľvek porušenie ustanovení článkov tohto registračného poriadku má za následok neplatnosť 
registračného preukazu a je predmetom disciplinárneho pokračovania. 
    
2.  Za chyby v RP, vykonané v rozpore s prihláškou, ktoré úmyselne, z nedbanlivosti alebo omylom 
vykonali poverení funkcionári matričnej komisie zväzu, disciplinárne zodpovedajú títo pracovníci. Za 
takéto nedostatky nenesie držiteľ RP ani športový kolektív hracie ani disciplinárne dôsledky.   
 
3.  Rozhodovanie o registrácii prináleží matričnej komisii SZH (ďalej len MK SZH). 
 
4. Rozhodnutie o nevybavení RP musí byť žiadateľovi oznámené v stanovenej lehote 15 dní od 
podania prihlášky. Voči rozhodnutiu MK SZH je možné podať odvolanie do 15 dní od doručenia 
rozhodnutia na VV SZH. Poplatky za odvolanie stanovuje VV SZH a sú uvádzané každoročne v 
rozpisoch všetkých súťaží. 
 
5. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní urýchlene, najneskôr do 15 dní od obdržania podkladov. 
    Ak sa odvolaniu vyhovie, poplatok sa vracia. 
 
6. Výklad  tohto registračného poriadku vykonáva Výkonný výbor SZH. 
 
7. Týmto sa ruší platnosť registračného poriadku platného od 1.7.1999 so schválenými doplnkami. 
 
8. Registračný poriadok bol schválený SR dňa 17.6.2003 a nadobúda účinnosť dňom 1.7.2003. 
  
 
Prerokoval VV SZH a schválila SR SZH na svojom zasadnutí dňa 17.6.2003. 
Spracoval:  Ing.Miloš Šubák, predseda LK SZH 
 

Zmeny schválené Správnou radou SZH dňa 17.12.2013 sú uvedené červenou farbou. 


