
 
SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA  

 

1. REGISTRAČNÝ PORIADOK 

 

I. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Registračný poriadok SCÚ (ďalej len RP SCÚ) pojednáva o spôsobe registrácie 
člena SCÚ kolektívneho (na úrovni športového klubu) a individuálneho (na 
úrovni fyzickej osoby). 

2. RP SCÚ je dokumentom podriadeným stanovám SCÚ a všetkým ďalším 
nadradeným predpisom a zákonom SR.  

3. Registrácia v  SCÚ zabezpečuje každému  členovi SCÚ uznanie jeho práv 
v zmysle Stanov SCÚ, a ďalších dokumentov a poriadkov SCÚ a taktiež ho 
zaväzuje k dodržaniu všetkých povinností z nich vyplývajúcich.  

4. Registrácia v SCÚ oprávňuje člena zúčastňujúceho sa súťaží v rámci SCÚ získať 
status ‚AKTÍVNY ŠPORTOVEC‚ a požívať výhody, z toho vyplývajúce.  

5. Registrácia v rámci SCÚ je možná iba za jeden v SCÚ registrovaný športový 
klub/oddiel. 

 

II. 

REGISTRÁCIA 

1. Registrácia v SCÚ môže byť na úrovni právnickej osoby ( športový klub, 
oddiel – občianske združenie) alebo fyzickej osoby – jednotlivca ( čestný 
člen, funkcionár, zamestnanec SCÚ). Fyzická osoba – štatutár 
klubu/oddielu, športovec, tréner, registrovaná prostredníctvom svojho 
materského klubu/oddielu, člena SCÚ. 

2. Registrácia klubu/oddielu:  

1. Na adresu SCÚ ( Novozámocká 3212/22, 96001 Zvolen) zaslať poštou 
vyplnenú klubovú prihlášku, potvrdenú podpisom štatutára, príp. 
pečiatkou. 

2. Zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku štatutára do SCÚ ako 
individuálneho člena SCÚ. Prihláška musí byť potvrdená klubom. 

3. Doložiť čestné prehlásenie štatutára o bezúhonnosti. 

4. Doložiť Výpis z registra trestov štatutára nie starší ako 3 mesiace. 



5. Zaslať kópiu schválených stanov klubu/oddielu. Kópiu zápisnice 
o zvolení štatutára. Kópiu dokladu o pridelení IČO klubu/oddielu. 

6. Zaplatiť registračný klubový poplatok ( pre rok 2022 vo výške 50,-€).  

      IBAN: SK65 8330 0000 0023 0206 1414 

      VS: IČO klubu        Poznámka: názov klubu.   

Zaplatiť registračný poplatok ( 5,-€) a ročný členský poplatok za       
štatutára ( 10,-€) – platí pre rok 2022. 

      IBAN: SK65 8330 0000 0023 0206 1414 

      VS: IČO klubu          Poznámka: názov klubu_štatutár 

                                            Potvrdenie o realizácii platieb poslať mailom na: sekretariatscu@scu.sk 

 

3. Registrácia športovca/trénera – individuálneho člena s klubovou 
príslušnosťou: 

1. Vyplnenú a podpísanú kompletnú prihlášku individuálneho člena SCÚ 
potvrdenú klubom zaslať poštou na adresu SCÚ: Novozámocká 
3212/22, 96001 Zvolen. Prihlášku člena mladšieho ako 18 rokov 
podpisuje jeho zákonný zástupca. 

2. Zaplatiť registračný poplatok 5,-€ a ročný členský poplatok ( 5,-€ / člen 
do dovŕšenia 18 rokov, 10,-€ /člen starší ako 18 rokov) 

3. Poplatky za individuálnych členov uhrádza klub spoločnou platbou na: 

       IBAN: SK65 8330 0000 0023 0206 1414 

      VS: IČO klubu          Poznámka: názov klubu 

     S potvrdením o realizácii platby je potrebné zaslať mailom na 
sekretariatscu@scu.sk zoznam členov, za ktorých je hradený poplatok. 
Zoznam obsahuje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pozíciu člena 
( tréner, športovec, funkcionár,...). 

 

III. 

POPLATKY 

 

1.  Registračný poplatok sa platí jednorazovo. 

2.  Ročný členský poplatok za individuálneho člena aj za klub/oddiel sa platí jeden 
krát ročne, pri registrácii súčasne s podaním prihlášky do SCÚ. Pri pokračujúcej 
registrácii vždy najneskôr do 31.januára príslušného kalendárneho roka. 

3. Registrácia po splnení všetkých náležitostí zo strany klubu/oddielu bude 
zabezpečená zo strany SCÚ do 14 dní od prijatia prihlášok a príslušných poplatkov 
na účet SCÚ. 

4. Registrovaní členovia sú povinní platiť ročné členské poplatky nezávisle na tom, či 
sa v danom roku zúčastnia súťaží SCÚ.  

 



IV. 

PLATNOSŤ REGISTRÁCIE 

 

1. Registrácia sa považuje za platnú po podaní prihlášky a dňom úhrady registračného, 
resp. ročného členského poplatku. 

2.  Registrácia je platná až do jej zrušenia písomnou formou. Registrácia tiež stráca 
platnosť  pri neuhradení ročného poplatku dva po sebe idúce kalendárne roky. 

3. Registrácia stráca platnosť nezaplatením členského poplatku v danom roku 
v stanovenom termíne. 

4. Obnovenie členstva v SCÚ je možné kedykoľvek v priebehu roka so sankciou 50% 
výšky členského poplatku.   

 

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. RP SCÚ schválil VV SCÚ dňa 28.5. 2022. 

2. RP SCÚ nadobúda platnosť dňom schválenia a po zverejnení na www.scu.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


