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Novinky v registračnom systéme (Membery) SAZ 

 

Nová registrácia člena 

Vážení zástupcovia atletických klubov/oddielov, 

 

Od dňa 26.7.2019 bude registrovanie nových členov prebiehať nasledovným spôsobom (podobný ako 

pri prestupoch/hosťovaniach) : 

1. Zadanie žiadosti klubovým manažérom - ten vyplní žiadosť „Nová registrácia 

pretekára“ ako doteraz, 

2. Vyjadrenie člena (zákonného zástupcu) - na mailovú adresu, ktorú zadal klubový 

manažér pri vyplňovaní žiadosti, sa automaticky odošle členovi (jeho zákonnému 

zástupcovi) notifikačný mail „Potvrdenie registrácie – Slovenský atletický zväz“  

- Na tento mail sa musí budúci člen (alebo zákonný zástupca pri členoch pod 18 r.) 

vyjadriť k danej žiadosti . Po kliknutí na okno , ich to presmeruje 

na novú stránku, kde sa vyjadrujú: 
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- Tu sa vyjadruje budúci člen (zákonný zástupca) k žiadosti o registráciu do 

atletického oddielu/klubu a do SAZ. Tým dáva súhlas so spracovaným osobných 

údajov, GDPR – jeden z hlavných dôvodov zavedenia tohto systému. 

 

3. Ak sa člen vyjadrí „Schvaľujem“ , žiadosť sa posúva ďalej matrikárovi. Ak sa vyjadrí 

„Zamietam“, proces žiadosti o registráciu člena sa ukončí. 

 

- Chcem poprosiť klubových manažérov aby upovedomili svojich budúcich členov 

o tom, že je dôležité aby sa k tejto žiadosti vyjadrili do 2 týždňov. V opačnom prípade 

sa registrácia člena ukončí a bude musieť klubový manažér znovu poslať žiadosť 

o registráciu člena, 

 

- Mailové adresy: chcem upozorniť klubových manažérov, že v prípade uvádzania 

mailov svojich osobných alebo klubových bude žiadosť o registráciu matrikárom 

zamietnutá 

 

Členovia, ktorí nemajú mailovú adresu alebo ju nebudú chcieť poskytnúť: 

- Kontaktujú matrikára na telefónne číslo : +421 915 722 100 a dajú svoj ústny súhlas 

s registráciou do atletického oddielu/klubu a SAZ, 

Alebo 

- Zašlú na adresu sekretariátu Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava jednoduchý formálny list, 

v ktorom svojím podpisom súhlasia s registráciou do atletického oddielu/klubu a SAZ. 

Po obdržaní súhlasu (jedna z týchto možností : telefonát alebo poštou), bude môcť klubový 

manažér vykonať registráciu aj na svoju/klubovú mailovú adresu a bude akceptovaná aj 

matrikárom.  
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Ohlásenia zahraničného štartu 

Doteraz sa zahraničný štart nahlasoval p. Kirnovej na mailovú adresu kirnova@atletikasvk.sk. 

Od dnešného dňa 26.7.2019 sa to bude dať pomocou registračného systému Membery. 

 

1. klubový manažér bude mať v ľavom panely „Ohlásenie 

zahraničného štartu“, 

2. Po kliknutí na „Ohlásenie zahraničného štartu“, sa 

zobrazí : - kde je potrebné správne vyplniť požadované údaje 

3. Po vyplnení stačí odoslať kliknutím na tlačidlo v pravom 

hornom rohu  

 

4. Prehľad svojich podaných žiadostí budete mať tu: 

 

 

 

 

Prehľad všetkých podaných zahraničných štartov sa uverejňuje na webovom sídle SAZ, v časti 

Dokumenty/organizacna komisia/starty 

https://www.atletika.sk/kategoria-dokumentu/organizacna-komisia/starty/ 
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