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V zmysle registračného poriadku Slovenského atletického zväzu prebehne v mesiaci december  

2013 prolongácia oddielov a členov Slovenského atletického zväzu pre rok 2014. K prolongácii 

vydáva Organizačná komisia SAZ nasledujúce pokyny. 

Prolongáciu vykonajú zodpovední funkcionári oddielov v termíne: 1.12.2013 – 31.12.2013 na 

internetovej adrese: 

http://saz.sportsk.eu 

 

Po spustení aplikácie je potrebné prihlásiť sa heslom. Heslo sa nezmenilo a pre každý klub platí 

heslo, ktoré Vám bolo doručené pre prolongáciu v minulosti a ktorým ste sa do aplikácie registrácie 

prihlasovali počas celého roku 2013. V prípade straty hesla, alebo akýchkoľvek problémov 

s prihlásením sa do aplikácie, obráťte sa na správcu aplikácie na e-mail:  

 

huncik@atletikasvk.sk  

 

Po úspešnom prihlásení sú pre prolongáciu potrebné posledné tri tlačítka v ponúkanom menu: 

   Karta oddielu 

         Výpis účtu 

          Prolongovať 

 

   Karta oddielu 

Začať, by ste mali kontrolou a prípadnou aktualizáciou karty oddielu – ak máte zmeny v údajoch, 

ktoré karta obsahuje.  Upozorňujeme, že kartu môžete meniť len v období prolongácie. O prípadné 

úpravy karty oddielu behom roka je potrebné požiadať správcu portálu registrácie. Je dôležité aby 

karta oddielu bola aktuálna a údaje boli presné, nakoľko údaje sa používajú do niektorých 

dôležitých databáz (Atletické súťaže, pozvánky na VZ a pod.), ako i databázy Národného portálu 

športu na Slovensku pri NŠC. O prípadnej požiadavke na zmenu názvu klubu čo i len v písmene 

informujte prosím správcu aplikácie. Robí to problém práve na portáli NŠC. 

 

         Výpis účtu 

Výpis účtu  Vás informuje o pohyboch na Vašom účte predplatného konta. SAZ Vám na požiadanie 

zašle oficiálny opis Vášho predplatného účtu – ako účtovný doklad do Vášho účtovníctva. Dôležitý 

je zostatok na Vašom predplatnom konte. Upozorňujeme, že v prípade ak výška kreditu na Vašom 

http://saz.sportsk.eu/index.php
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predplatnom konte nepokryje náklady prolongácie je potrebné dotovať konto na učte SAZ VÚB 

168836012/0200 s variabilným symbolom určeným pre Váš oddiel. Nájdete ho na webovej 

stránke SAZ v informáciách organizačnej komisie na adrese  

http://www.atletikasvk.sk/Content/docs/OK/OK_SAZ/Variabilne_symbol_oddielu_2013.pdf 

 

O Každej dotácii je bezpodmienečne nutné e-mailom informovať správcu portálu registrácie na 

adrese huncik@atletikasvk.sk. Na úspešné prolongovanie okrem poplatku za prolongovanie 

členov je potrebné, aby na účte boli aj prostriedky na prolongovanie oddielu / klubu vo výške 10 €. 

Bez kreditu, ktorý pokryje náklady s Vašou prolongáciou Vám prolongácia nebude 

potvrdená. 

          Prolongovať 

Po zvolení voľby Prolongovať sa dostanete na kartu prolongácie členov oddielu. Tak ako 

v minulom roku, Vám karta poskytuje možnosť označiť členov, ktorí zostanú členmi Vášho oddielu 

– klubu a budú registrovaní v SAZ aj pre rok 2014.  

Rozdielom oproti minulému roku je, že na základe potrieb zväzových databáz, portálu 

NŠC a jednoznačnej identifikácie členov  je treba doplniť u členov, ktorí nemajú celé 

rodné číslo, ale len prvých šesť čísel(dátum narodenia), štyri čísla,  ktoré sú za 

lomítkom. Tiež je potrebné, aby ste u všetkých členov určili na ich karte či ide 

o štátnych príslušníkov SR, alebo nie. 

 

Na karte sú pri každom mene tlačítka: 

K – vstup na editáciu a karty člena 

X – zmena už prolongovaného člena na neporolongovaného ,alebo vrátenie na editáciu ,  

P – prolonguj – len u členov , ktorý majú správne rodné číslo. 

Prácu začnite otvorením karty člena, kontrolou  a potvrdením jeho štátnej príslušnosti a zadaním 

kompletného rodného čísla. Správnosť R.Č. je kontrolovaná a bez zadania správneho R.Č. 

nebudete môcť člena prolongovať.  Po úprave R.Č. zavrite zoznam členov. Po jeho znovuotvorení  

Pribudne u členov so správnym R.Č. tlačítko  P pre prolongáciu   Jeho voľbou sa takto vybraný člen 

sa zobrazí na stránke na červeno.  

Ak sa nezobrazí tlačítko pre prolongovanie člena napriek tomu, že je správne zadané rodné číslo - 

znamená to že člen nemal zadanú štátnu príslušnosť - preto je potrebné nastaviť ju a kartu člena 

uložiť - (SVK zobrazuje všetkým členom - aj tým ktorí ju nemajú zadanú - čiže ju majú prázdnu) - 

preto je potrebné potvrdiť   či majú štátnu príslušnosť SVK, alebo IINÚ. 

Počas prolongácie je Vám prístupná karta člena. Do poručujeme skontrolovať tieto karty, prípadne 

ich upraviť. Opäť je to jediná možnosť v roku, keď tak môžete učiniť. Upozorňujeme však, že 

neodôvodnené a  zmätočné zásahy do karty členov, môžu mať nepriaznivé následky najmä 

u pretekárov a evidovaní ich štatistických výkonov. Rozhodne to nie je možnosť, ako registrovať 

iného člena.  

Karta Vám poskytuje informáciu o tom, koľko potrebujete prostriedkov na prolongáciu a aký bude 

po prolongácii stav Vášho predplatného konta. Pre uľahčenie práce môžete využiť  tlačítka 

Označiť všetkých, Zrušiť označenie všetkých, Vytlačiť.   

Na prolongácii môžete pracovať až do stlačenia tlačítka: Dokončenie prolongácie oddielu   

Toto tlačítko stlačte až potom, keď ste presvedčení, že máte správne označený výber Vašich 

členov pre prolongáciu.  
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POZOR DOLEŽITÉ UPOZORNENIE : 

Po skúsenostiach s prvými oddielmi, ktoré vykonali prolongáciu tak, že neobnovili 

členstvo žiadnému zo svojich členov a ukončili ju, upozorňujeme, že je potrebné zvoliť 

tlačítko P u tých členov ktorých požadujete prolongovať aj na rok 2014. Riadok 

s takýmto menom sa zobrazí červenou farbou a napočíta sa 1 € za každého takto 

upraveného člena.  

Z titulu, aby sa zabránilo prolongácii „prázdnych klubov“ sa Vám tlačítko  „Dokončenie prolongácie 

oddielu“ zobrazí len v prípade ak prolongujete aspoň jedného člen aj na rok 2014. K tomu je 

potrebné zavrieť a znova otvoriť kartu so zoznam členov. 

 

Poznámka: Počas prolongácie, nie je možné registrovať nových členov. Tých 

zaregistrujete až potom, čo Vám správca registrácie prolongáciu potvrdí a sprístupní 

tak štandardné služby, ako ste ich poznali v priebehu celého roku 2013  

 

Vykonaním týchto úprav, a zaplatením potrebných poplatkov, ste splnili povinnosti spojené 

s prolongáciou pre rok 2014. Vaša prolongácia bude skontrolovaná správcom registračného portálu 

a v prípade bezproblémového priebehu aj potvrdená.  Po potvrdení sa Vám sprístupnia štandardné 

služby tak, ako to bolo v priebehu roku 2013. 

 

 

 

Rastislav Hrbáček                                                                            Kazimír Hunčík 

      predseda OK SAZ                                                                            správca registrácie SAZ 


