Registračný a prestupový poriadok
Článok 1 – Registrácia členov
1. Členov registruje Klub SLZ a to nasledovne:
a) nových členov v termíne od 01.10.aktuálneho roku do 30.09.nasledujúceho roku,
b) existujúcich členov v termíne od 01.01. do 31.12.
2. Registrácia členov pozostáva z nasledovných krokov:
a) zo zaevidovania žiadosti o registráciu člena do informačného systému SLZ,
b) z úhrady členského poplatku 15 Eur za každého registrovaného člena klubu.
Úhradu poplatku realizuje príslušný klub.
3. Registrácia nadobúda účinnosť splnením všetkých podmienok. Pod úhradou členského
poplatku sa rozumie pripísanie sumy na účet SLZ.
4. Registrácia je platná minimálne do 31.12. roku, v ktorom bola realizovaná úhrada
členského poplatku. Pri nových členoch a úhrade zrealizovanej v termíne od 01.10. do
31.12. je registrácia platná do konca kalendárneho roku nasledujúcom po roku, kedy bola
zrealizovaná úhrada.

Článok 2 – Doklad o registrácii člena
1. Informácia o registrovaných členoch SLZ a ich klubovej príslušnosti bude sprístupnená na
webovom sídle SLZ.

Článok 3 – Prestup členov medzi klubmi
1. Registrovaný člen
predsedníctvo SLZ.

môže

požiadať v

príslušnom

kalendárnom

roku o prestup

2. Žiadosť o prestup sa realizuje a schvaľuje prostredníctvom Informačného systému SLZ.
a. Žiadosť o prestup podáva nový klub športovca, na základe žiadosti športovca alebo
jeho právneho zástupcu.
b. Pôvodný klub je povinný do 7 dní oznámiť prostredníctvom informačného systému
SLZ stanovisko.
i. V prípade súhlasu poverená osoba zaeviduje a potvrdí prestup do 3 dní od
úhrady administratívneho poplatku na účet.
ii. Ak pôvodný klub do 7 dní nezaujme k prestupu stanovisko, je považovaný
prestup za schválený.
3. Administratívny poplatok za prestup je 10 Eur.

4. V prípade, že strelec, ktorému bolo niekedy pridelené registračné číslo SLZ a nemá
zaplatené členské za dva po sebe nasledujúce kalendárne roky, môže požiadať o prepis
klubu bez administratívneho poplatku. Následne jeho nový klub požiada o prolongáciu cez
systém membery.

5. Ostatné finančné nároky prestupu musia spĺňať požiadavky § 5 ods. 4 Zákona č. 440/2015
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. V sporných prípadoch rozhoduje o prestupe predsedníctvo SLZ.

Článok 4 – Rozhodnutie o prestupe predsedníctvom SLZ
1. Predsedníctvo SLZ preskúma okolnosti prestupu a rozhodne o prestupe a doručí
rozhodnutie zúčastneným stranám.
2. Rozhodnutie predsedníctva SLZ môže mať podoby:
a. prestup sa schvaľuje
b. prestup sa odkladá s uvedením dôvodu a termínu
c. prestup sa neschvaľuje s uvedením dôvodu

Článok 5 – Záverečné ustanovenia
1. Termín predĺženia platnosti registrácie z predchádzajúceho obdobia a spôsob úhrady
členského poplatku upravuje predsedníctvo SLZ pre aktuálny rok dodatkom.
2. Tento Registračný a prestupový poriadok SLZ bol schválený Valným zhromaždením SLZ dňa
23.11.2019 a tým istým dňom nadobúda účinnosť.

