
 

Prolongácia 
Na kalendárny rok 2023 bude prebiehať v čase od 13.12.2022 do 31.12.2022. 

 

Odporúčam kliknúť na Priezvisko a potom na „Viac“-na spodku stránky. Potom sa vám načítajú 
členovia podľa priezviska. 
  

Aktivácia členstva/prolongovať  
  

- sa vykonáva kliknutím na tlačidlo „Prolongovať“ 

Ak kliknete na políčko „Prolongovať“ zobrazí sa Vám toto hlásenie a Stav osoby po prolongácií 

„Aktívny“. 

 

Prolongáciu môže e   vykonávať iba klubo vý  manažér (KM) svojím členom klubu.   

KM pribudne  na ľavej strane v   Menu časti  „Klubová agenda“  nov á   položka  

“Prolongácia” .   Po kliknutí   na polo ž k u   sa KM  zobrazí   obrazovk a   š tandardného    

vyh ľ ad á vania os ô b . Cez   tlačítko   „ Hľadať“ - zobrazia sa Vám členovia klubu.  Pri členoch  

na pravej strane je   A kci a  “Prolongova  „ ť     Načítanie v šetkých členov  

dostanete ak na konci stránky stlačíte  „ V iac “   až kým  sa ne zobrazuje, t.j. už máte  

v šetkých členov zobrazených   

 ako pi   í   „ “ .   

Pr.:  Pr vé okno si vyberiete nar. P riezisko  , druh é o kno je  napr.  Je rovné   t.j.  

musíte zadať  pre sne ve o  a   interpunkčné  znamienka   všetky. Ve dľa  

píšete už  presné   p riezv isko   a   klik  na  „ Hľada ť “ .  

O



 
- Je postačujúce jednorazové kliknutie  na tlačidlo „Prolongovať“ pri členovi. Pri 

úspešnom prolongovaní sa zobrazí vyššie spomínané hlásenie v zelenom rámčeku 

spolu so zmenou Stavu osoby po prolongácií. Po opätovnom prihlásení sa prolongovaní 

členovia budú nachádzať v zozname „Prolongovaní členovia“. 

 

- Týmto spôsobom aktivujete/prolongujete každú jednu fyzickú osobu(člena) vo vašej 

právnickej osobe (klub/oddiel), ktorú chcete do nasledujúcej sezóny vo vašej 

právnickej osobe (klub/oddiel) ponechať. 

 

- Nie je k dispozícií žiadne hromadné tlačidlo. Je potrebné prechádzať zoznamom celej 

klubovej databázy aby sa skutočne zachovala aktívna členská základňa! 

 

- Členom, ktorým bol v jesennom prestupovom období schválený prestup, je potrebné 

vykonať úkon prolongácie tiež, od 13.12.2022 (po schválení VV SAZ) budú figurovať 

v zozname na prolongáciu v novom klube/oddiely. 

 

- Operácia po zakliknutí prolongovať člena je vratná! Ak ste zaklikli nesprávnej osobe 

„Prolongovať“ viete ho vrátiť naspať v časti „Prolongovaní členovia“ pri konkrétnej 

osobe zakliknúť  „Zrušiť prolongáciu“. 

 

Od začiatku prolongačného obdobia 13.12.2022 do 31.12.2022 (vrátane) si viete postupne 

prolongovať členov. Nie je potrebné všetkých prolongovať na jeden krát!!! 

K dispozícií bude náhľad zoznamu osôb (ktorým ste vykonali úkon prolongácie) v časti 

„Klubová agenda“-Prolongovaní členovia: 

 

Všetky zoznamy si viete exportovať do excelu a pracovať s nimi ( napr. dať svojím trénerom nech 

vám vyškrtajú či členovia ešte sú v klube). 

 

Prolongácia cudzích štátnych príslušníkov 

- platnosť členstva končí 31.12.2022, ak máte záujem takéhoto člena mať v klube na rok 2022, 

je potrebný súhlas príslušnej federácie ak je riadnym členom zahraničného klubu. Platné 

povolenie na pobyt, ak nie je členom žiadneho zahraničného klubu. 



 
 

Zrušenie členstva/neprolongovať  
  

Neprolongovať člena na ďalší kalendárny rok znamená, že v Membery nekliknete na tlačidlo 

„Prolongovať“ pri jeho osobe. Po dátume uzavretia prolongácie (t.j. 1.1.2023), sa neprolongovaným 

členom zruší materský klub a od 15.1 budú k dispozícií v zozname „Voľných osôb“, kluby si ich môžu 

počas roka pridať do svojej klubovej základne. 

 

Prolongácia právnickej osoby 

 

Bude automatická, ak bude mať klub/oddiel 3 a viac prolongovaných členov na ďalší kalendárny rok, 

podľa Registračnej smernice SAZ. 

 

Záver 

Po dátume uzavretia prolongácie (t.j. 1.1.2023), sa prolongácia uzatvára a KM stratia prístup k 

prolongácií.  

Ak zašlete počas prolongačného obdobia registrácie nových členov, po schválení matrikárom SAZ budú 

automaticky prolongovaní a figurovať v zozname Prolongovaných členov. Poplatok sa bude účtovať iba 

za prolongáciu na rok 2023, nie za registráciu. 

Poplatky za prolongáciu (podľa Smernice o poplatkoch SAZ) vám budeme zasielať elektronickou 

formou na mail v podobe faktúry, na prelome januára/februára 2023. 

 

 

https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/09/Smernica-SAZ-8_2021-Registracny-poriadok-SAZ_stranka-SAZ.pdf
https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/11/Smernica-SAZ-13_2021-o-poplatkoch-SAZ_stranka-SAZ-1.pdf

