
SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU  
6/2018 

 

O  POPLATKOCH  SAZ 
 

Článok 1 
 

Slovenský atletický zväz stanovuje nasledujúce poplatky: 

 

a) Členský poplatok riadneho člena SAZ uvedeného v článku III. odsek 3 Stanov SAZ 

➢ Základný členský poplatok (pri novej registrácii) 

• 50,00 € 

 

➢ Prolongačný členský poplatok (každoročne) 

• 10,00 € 

 

b) Členský poplatok jednotlivca, člena riadneho člena SAZ uvedeného v článku III. odsek 3 

Stanov SAZ 

➢ Základný členský poplatok (pri novej registrácii) – muži, ženy, juniori, juniorky, 

dorastenci, dorastenky, veteráni, veteránky 

• 2,00 € 

 

➢ Základný členský poplatok (pri novej registrácii) – starší žiaci, staršie žiačky, mladší 

žiaci, mladšie žiačky, najmladší žiaci, najmladšie žiačky 

• 1,00 € 

 

➢ Prolongačný členský poplatok (každoročne) – muži, ženy, juniori, juniorky, dorastenci, 

dorastenky, veteráni, veteránky 

• 1,00 € 

 

➢ Prolongačný členský poplatok (každoročne) – starší žiaci, staršie žiačky, mladší žiaci, 

mladšie žiačky, najmladší žiaci, najmladšie žiačky 

• 1,00 € 

 

c) Členský poplatok jednotlivca, nečlena riadneho člena SAZ uvedeného v článku III. odsek 3 

Stanov SAZ 

➢ Základný členský poplatok (pri novej registrácii) 

• 20,00 € 
 

➢ Prolongačný členský poplatok (každoročne) 

• 20,00 € 
 

d) Poplatok za prerokovanie prestupu Organizačnou komisiou SAZ 

• 10,00 € 
 

e) Disciplinárne opatrenie v zmysle Disciplinárneho poriadku SAZ uložené 

➢ riadnemu členovi SAZ uvedenému v článku III. odsek 3 Stanov SA 

• do 1000,00 € 
 

➢ individuálnemu členovi SAZ 

• do 300,00 € 



f) Poplatok za podanie odvolania podľa Disciplinárneho poriadku SAZ 

• 30,00 € 

 

g) Poplatky na M-SR na atletickej trati na štadióne 

➢ Poplatok za štart na M-SR (dorastenci, dorastenky, starší žiaci, staršie žiačky, mladší 

žiaci, mladšie žiačky, najmladší žiaci, najmladšie žiačky) 

• 2,00 € 

 

➢ Poplatok za štart na M-SR (muži, ženy, juniori, juniorky) 

• 3,00 € 

 

➢ Poplatok za štart na M-SR (všetky kategórie okrem veteránov a veteránok) – prihláška 

po čase určenom na prihlasovanie akceptovaná so súhlasom technického delegáta 

• 20,00 € 

 

➢ Poplatok za štart na M-SR (veteráni, veteránky) 

• výška poplatku pre jednotlivú súťaž sa určuje na základe dohody SAZ a organizátora 

súťaže) 

 

➢ Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – odhláška v čase určenom na 

odhlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov 

• 1,00 € 

 

➢ Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – odhláška po čase určenom na 

odhlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov 

• 7,00 € 

 

➢ Poplatok za vykonanie zmeny oproti pôvodnej prihláške – prihláška v čase určenom na 

prihlasovanie uvedenom v propozíciách pretekov 

• 4,00 € 

 

➢ Poplatok za nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie 

• 7,00 € 

 

h) Poplatky na M-SR mimo štadióna (chodecké súťaže, cezpoľný beh a horský beh, cestné behy – 

beh na 10 km, polmaratón, maratón) 

➢ výška poplatku pre jednotlivú súťaž sa určuje na základe dohody SAZ a organizátora 

súťaže 

 

i) Poplatky v súťaži Atletická liga 

➢ štart družstva v súťaži Atletická liga 

• 200,00 € za družstvo 

 

➢ štart pretekára v súťaži Atletická liga z atletických klubov, ktoré nie sú účastníkmi 

súťaže Atletická liga, resp. štart pretekára v súťaži Atletická liga, člena súťažiaceho 

družstva, nad rámec povoleného počtu členov družstva 

• 5,00 € za pretekára 

 

➢ nenastúpenie pretekára na štart v súťaži Atletická liga po ukončení prezentácie 

• 5,00 € za každé nenastúpenie pretekára na štart 

 

 



j) Poplatky v súťaži Detská atletika 

➢ prihláška na štart v súťaži poslaná po určenom termíne 

• 5,00 € 

 

➢ Zmena oproti pôvodnej prihláške (za 2 a viac vykonaných zmien) 

• 2,00 € za každú zmenu 

 

k) Odvolanie pri protestoch 

• 10,00 € 

 

l) Štart v zahraničí (hosťovanie za zahraničný klub): 

➢ Súťaž družstiev v kategórii mužov a žien za každého pretekára 

• 20,00 € 

➢ Súťaž družstiev v kategórii juniorov, junioriek, dorastencov a dorasteniek za každého 

pretekára 

• 10,00 € 

 

m) Poplatok za účasť na školení alebo seminári rozhodcov 

• do 10,00 € 

 

n) Poplatok za účasť na školení alebo seminári 

➢ trénerov 1. kvalifikačného stupňa 

• do 150,00 € 

 

➢ trénerov 2. kvalifikačného stupňa 

• do 250,00 € 

 

➢ trénerov 3. kvalifikačného stupňa 

• do 350,00 € 

 

o) Poplatok za vydanie potvrdenia o uznaní trénerskej kvalifikácie 

• 20,00 € 

 

p) Ročné predplatné časopisu Slovenská atletika (s doručením) 

• 10,00 € 

 

q) Ročné predplatné balíka výhod SAZ 

• 10,00 € 

 

r) Poplatok od zástupcov atlétov SR v TOP 30 IAAF 

• 150,00 € 

 

Za urýchlenie úkonov spojených s registráciou podľa registračného poriadku SAZ sa poplatky 

zvyšujú na päťnásobok základnej sadzby. 

 

Článok 2 

 

Úhrada poplatkov sa uskutoční na základe faktúry spracovanej informačným systémom SAZ, 

zaslanej príslušnému atletickému klubu, oblastnému atletickému zväzu, inej právnickej osobe, 

fyzickej osobe – individuálny člen. 

 



Článok 3 

 

Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 18.07.2018, účinnosť 

nadobúda dňa 19.07.2018. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.2/2018. 


