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REGISTRAČNÝ PORIADOK SAZ 
 

Prvá časť 
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 

 
Článok 1 

 
1. Slovenský atletický zväz je občianskym združením, ktoré združuje: 

a) atletické oddiely športových klubov a atletické kluby, 
b) fyzické osoby – občanov Slovenskej republiky a cudzích štátnych príslušníkov 

registrovaných v SAZ, pričom musia byť členom základného organizačného 
článku atletiky na Slovensku, atletického oddielu športového klubu alebo 
atletického klubu, registrovaného v SAZ, 

c) oblastné atletické zväzy  
 
2. Športové kluby a atletické kluby majú právnu subjektivitu a môžu byť založené 
ako: 

a) občianske združenie, 
b) obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania, 
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. 

 
3. Práva a povinnosti jednotlivých subjektov združených v SAZ vymedzujú stanovy 

SAZ a smernice SAZ. 
 

Druhá časť 
PRIHLÁSOVANIE A EVIDENCIA ČLENOV SAZ 

 
Článok 2 

 
1. K prihlasovaniu a evidencii atletických oddielov – klubov a fyzických osôb v SAZ 

slúži internetová aplikácia na webovej adrese www.atletikasvk.sk/registracia. 
Evidencia obsahuje aj údaje podliehajúce Zákonu o ochrane osobných údajov. 



Slovenský atletický zväz garantuje atletickým oddielom a fyzickým osobám –
členom, že údaje podliehajúce príslušnému zákonu  budú chránené pred 
prístupom tretích osôb, nebudú zneužité a budú použité výhradne pre potreby 
súvisiace s organizáciou činnosti  Slovenského atletického zväzu. 

 
2.   Do aplikácie majú prístup :  

a. VV SAZ poverený správca aplikácie  - poverený vedením a spravovaním 
registračného pracoviska – má  plný prístup.  

b. VV SAZ vybraní funkcionári SAZ zabezpečujúci úlohy, pre ktoré je nevyhnutný 
špecifický prístup do aplikácie (generálny sekretár, vedúci odborných komisii 
SAZ určených VV SAZ...) – majú  plný prístup pre získanie informácii, žiadny 
aktívny prístup pre zásah do údajov. 

c. Poverení zástupcovia oddielov - klubov  zabezpečujúci v spolupráci so 
správcom aplikácie  prihlasovanie členov  do svojho klubu a spravovanie 
databázy klubu. Majú len prístup do databázy “svojho“ klubu  k prihlasovaniu 
nových členov, prolongácii členov, kontrole správnosti databázy „svojho“ klubu 
 

3. Správca aplikácie  zabezpečí pre osoby pod bodom b. a c. prihlasovacie meno 
a heslo  k jedinečnému prístupu  do aplikácie. Osoby pod bodom b. a c. sú 
povinné ochraňovať zverené prístupové údaje a zabrániť tak nepovolaným 
osobám k  prístupu do aplikácie.  
 

4. Správca aplikácie  je zodpovedný za ochranu údajov v aplikácii Je povinný 
sústavne vykonávať všetky potrebné úkony k tomu, aby údaje zverené 
prostredníctvom aplikácie Slovenskému atletickému zväzu neboli zneužite a aby 
bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov.  
 

5. Prostredníctvom aplikácie je vedené pre každý atletický oddiel na bankovom účte 
Slovenského atletického zväzu  predplatné poplatkové konto k evidencii poplatkov 
súvisiacich  s registráciou, ale i inou spoplatnenou činnosťou oddielu v SAZ-e   
v zmysle smernice SAZ o poplatkoch.  
 

6. Atletický oddiel je povinný dotovať svoje predplatné poplatkové konto tak, aby na 
ňom boli vždy dostatočné prostriedky k výkonu  ním  požadovaných  
spoplatnených činnosti. Dotáciu vykonáva na k tomu určený bankový účet SAZ  
s prideleným variabilným symbolom a o dotácii informuje  správcu aplikácie, ktorý 
vykoná o dotácii záznam v aplikácii  

 
Článok 3 

 
1. Riadne členstvo atletického oddielu športového klubu a atletického klubu v SAZ 

vzniká na základe rozhodnutia Výkonného výboru SAZ (ďalej len „VV SAZ“) o 
schválení riadneho členstva na základe žiadosti atletického oddielu športového 
klubu alebo atletického klubu (tzv.„prihláška“) podanej v zmysle tohto 
Registračného poriadku SAZ, a zaplatením poplatku atletického oddielu 
športového klubu alebo atletického klubu za riadne členstvo v SAZ. 

 
 



2. Výšku poplatku za riadne členstvo v SAZ určuje smernica SAZ o poplatkoch 
 

3. Prihlášku predkladá VV SAZ  správca aplikácie  
 

4. Prihláška atletického oddielu športového klubu a atletického klubu za člena SAZ 
obsahuje dve časti: 

a. vlastná prihláška, ktorá sa člení: 
a. názov subjektu, pod ktorým bude vystupovať v SAZ, 
b. presná adresa, 
c. mená a adresy minimálne 2 hlavných funkcionárov, 
d. názov a údaje subjektu pod ktorým je zaregistrovaný na MV SR, 
e. ďalšie údaje podľa predtlače tlačiva prihlášky. 

 
b. dokumenty potvrdzujúce právnu subjektivitu športového klubu, alebo 

atletického oddielu 
 

5. Prihláška atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu za člena 
SAZ je neplatná, ak neobsahuje obidve  časti. 
 

6. Po rozhodnutí VV SAZ o prijatí atletického oddielu klubu za člena SAZ zabezpečí 
správca aplikácie  rozšírenie aplikácie o údaje o novoprijatom klube a odovzdá 
poverenému zástupcovi novoprijatého klubu prístupové údaje do aplikácie   

 
Článok 4 

 
1. Fyzickú osobu prihlasuje za člena SAZ atletický oddiel športového klubu alebo 

atletický klub, ktorý je členom SAZ. Uskutoční to vyplnením karty člena, ktorá je 
pre nových členov prístupná v zozname členov príslušného klubu. 

 
2. Prihláška fyzickej osoby za člena SAZ musí obsahovať: 

a) priezvisko, meno, titul, 
b) rodné číslo , 
c) adresu bydliska, 
d) štátnu príslušnosť – v prípade , že prihlasovaný člen má inú ako slovenskú 

štátnu príslušnosť 
e) údaj o pretekárskej činnosti /pretekár – nepretekár/, 

 
3. Pri prihlasovaní cudzieho štátneho príslušníka za člena SAZ musí  prihlasujúci klub 

doručiť správcovi aplikácie potvrdenie o súhlase národnej federácie, ktorá je 
členom IAAF podľa štátnej príslušnosti prihlasovaného člena.  V prípade, že 
národná federácia potvrdí, že pretekár nie je členom jej federácie, predloží  
zástupca klubu správcovi aplikácie povolenie pretekára k pobytu na území 
Slovenskej republiky na príslušný rok.  

 
 4. K prihláške za člena SAZ priloží atletický oddiel športového klubu alebo atletický 

klub fotografiu rozmerov 3,5x4,0 cm na preukaz, ak požiada o jeho vystavenie. 
 



5. Atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub je povinný evidovať 
písomný súhlas potvrdený podpisom registrovanej fyzickej osoby – resp. jej 
právneho zástupcu  s registrovaním za člena SAZ v jeho  klube a preukázať  túto 
evidenciu pre potreby kontroly Organizačnej komisie SAZ a ďalších kontrolných 
orgánov SAZ.  

 
6. Vyplnením prihlášky - karty člena  v aplikácii je nový člen podmienečne 

zaregistrovaný  za člena SAZ. Plná platná registrácia sa uskutoční po potvrdení 
prihlášky správcom aplikácie, ak tento uzná, že sú splnené všetky podmienky pre 
platnú registráciu za člena SAZ a zverejní záznam novoprijatého člena v zozname 
členov príslušného klubu . 

 
Článok 5 

 
Prihlásiť sa za člena SAZ možno kedykoľvek v priebehu roka. 
 
 
 

Tretia časť 
POTVRDENIE  ČLENSTVA V SAZ 

 
Článok 6 

 
1. Správca aplikácie oboznámi atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub  

ktorý podal prihlášku do SAZ do 5 dní od rozhodnutia VV SAZ s rozhodnutím 
o schválení riadneho členstva a po dotácii na predplatné poplatkové konto v 
minimálnej výške pokrývajúcej poplatky  zabezpečí rozšírenie aplikácie o údaje 
o novom prihlasovanom klube . 

 
2. Aplikácia obsahuje okrem zoznamu všetkých členov , špecificky zoznam  

aktívnych pretekárov ktorý oprávňuje v ňom uvedených pretekárov súťažiť 
v majstrovských a nemajstrovských súťažiach usporiadaných SAZ za príslušný 
atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub, počnúc dňom 
zaregistrovania po celý rok, v ktorom ho atletický oddiel športového klubu, alebo 
atletický klub do SAZ prihlásil. 

 
Článok 7 

 
1. Fyzická osoba môže byť členom viacerých atletických oddielov športových klubov 

alebo atletických klubov – členov SAZ s podmienkou, že ako pretekár môže byť 
členom iba jedného atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu. 
Viacnásobné zaregistrovanie sa ako pretekár je porušením tohto poriadku 
a podlieha disciplinárnemu pokračovaniu voči pretekárovi i atletickému oddielu 
športového klubu alebo atletickému klubu, ktorý žiada o takúto registráciu. 

 
2. K registrácii cudzieho štátneho príslušníka je potrebný písomný súhlas národnej 

federácie k registrácii cudzinca za atletický oddiel športového klubu alebo atletický 
klub registrovaný v SAZ. Písomný súhlas národnej federácie je platný do konca 



príslušného kalendárneho roka. V prípade, že národná federácia potvrdí, že 
uvedená osoba nie je členom jej federácie, predloží prihlasovateľ povolenie k 
pobytu na území Slovenskej republiky na príslušný rok  

 
3. Dokladom o členstve fyzickej osoby v SAZ je uvedenie údajov o nej v zozname 

všetkých osôb podľa článku 4 bod 6  druhej  časti tohto poriadku. 
 
4. Na základe žiadosti atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu – 

člena SAZ a zaplatenia poplatku podľa smernice o poplatkoch môže byť fyzickej 
osobe vystavený preukaz člena SAZ.  
 

 
Štvrtá časť 

TRVANIE ČLENSTVA V SAZ 
 

Článok 8 
 
1. Členstvo atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu v SAZ trvá 

do konca kalendárneho roku, ak v priebehu roku atletický oddiel športového klubu 
alebo atletický klub nezanikol. 

 
2. V prvý decembrový týždeň  vyzve správca registrácie  atletický oddiel 
športového klubu alebo atletický klub na predĺženie si členstva na ďalší 
kalendárny rok. K tomuto účelu pripraví v aplikácii zoznam členov  ktorí sú platne 
registrovaní v klube k 31.12 príslušného roku  a poučí správcov klubu  o spôsobe 
vykonania prolongácie. Povinnosťou správcov klubu je vykonanie dôslednej 
aktualizácie údajov o členoch: pretekár – nepretekár, rozhodcovská – trénerská 
kvalifikácia, zmena adresy a pod. Atletický oddiel športového klubu alebo atletický 
klub je povinný do konca decembra si členstvo obnoviť. Ak tak neurobí, členstvo 
jemu a s ním i všetkým jeho členom, fyzickým osobám zaniká. Fyzické osoby, 
ktorým takto zaniklo členstvo v SAZ môže po termíne 15. januára, bez 
obmedzenia zaregistrovať iný atletický oddiel športového klubu alebo atletický 
klub. 

 
3. V prípade, že športový klub, alebo atletický oddiel zmení v priebehu roka svoje 

doklady potvrdzujúce jeho právnu subjektivitu, zašle ich kópiu  správcovi aplikácie  
 
4. K prolongácii členstva cudzieho štátneho príslušníka je potrebný písomný súhlas 

národnej federácie k registrácii cudzinca za atletický oddiel športového klubu 
alebo atletický klub registrovaný v SAZ. V prípade, že národná federácia potvrdí, 
že uvedená osoba nie je členom jej federácie, predloží správca klubu povolenie k 
pobytu na území Slovenskej republiky na príslušný rok 

 
5.  Prolongáciu – obnovu členstva na ďalší rok  je atletický oddiel športového klubu 

alebo atletický klub povinný vykonať do konca decembra. Po termíne 15. január 
členstvo atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu a jeho 
členov v SAZ zaniká. O zrušení členstva v SAZ platí piata časť tohto registračného 
poriadku. 



6. Správca aplikácie spracuje prolongačné zoznamy a zabezpečí v aplikácii 
aktualizáciu všetkých potrebných  údajov pre ďalší rok. Do 20. januára zverejní na 
webovej stránke SAZ zoznam cudzích štátnych príslušníkov registrovaných v SAZ 
a tento bude po každej zmene aktualizovať. 

 
 

Článok 9 
 

1. Členstvo fyzickej osoby trvá do konca kalendárneho roku za podmienky, že 
atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub, ktorého je fyzická osoba 
členom v priebehu roka nezanikol. Na konci kalendárneho roka atletický oddiel 
športového klubu alebo atletický klub, ktorého je fyzická osoba členom, jej 
obnoví alebo zruší členstvo. O zrušení členstva platí piata časť tohto poriadku. 

2. Fyzická osoba registrovaná so súhlasom SAZ v zahraničí musí byť súbežne 
registrovaná v atletickom oddiele športového klubu alebo atletickému klubu, 
ktorý je členom SAZ. 

 
Piata časť 

ZRUŠENIE – ZÁNIK ČLENSTVA V SAZ 
 

Článok 10 
 

Členstvo atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu zaniká jeho 
zánikom alebo nesplnením článku 8 štvrtej časti tohto registračného poriadku – 
neobnovením si členstva na nasledujúci rok. 
 

Článok 11 
 
1. Členstvo fyzickej osoby ruší atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub, 

ktorého je fyzická osoba členom. Zrušiť členstvo fyzickej osobe môže atletický 
oddiel športového klubu alebo atletický klub jedenkrát do roka, v termíne 
december, takým spôsobom, že meno a priezvisko osoby, ktorej členstvo ruší 
označí v prolongačnom  zozname členov registrovaných pre nasledujúci rok.  

 
2. V priebehu kalendárneho roku už atletický oddiel športového klubu alebo atletický 

klub nemôže rušiť členstvo zaregistrovaných fyzických osôb. 
 
4. Fyzickým osobám, ktoré sú v prestupovom konaní, nie je možné počas jeho 

trvania rušiť členstvo. Po jeho skončení fyzická osoba, ktorá hlásila prestup sa: 
a) v prípade jeho schválenia sa automaticky stáva členom nového atletického 

oddielu športového klubu alebo atletického klubu, 
b) v prípade jeho zamietnutia zostáva členom pôvodného atletického oddielu 

športového klubu alebo atletického klubu. 
 
 

Článok 12 
 



Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 15.02.2012, 
účinnosť nadobúda dňa 16.02.2012. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č. 2/2011 – 
Registračný poriadok, vrátane jej zmien a doplnkov. 
 

Príloha: 
1. Prihláška oddielu alebo klubu (je zverejnená na webstránke SAZ) 


