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Vážení vedúci športových družstiev OZ SRZ, 

na základe blížiacich sa výročných zasadnutí športových odborov si Vás dovoľujeme 

informovať a zároveň požiadať o nasledovné 

1.)  ÚHRADA ŠTARTOVNÝCH POPLATKOV ZA DRUŽSTVÁ 

Nakoľko družstvá zasielajú v 75 % platby štartovné za družstvá v postupových súťažiach SZŠR bez 

uvedenia VARIABILNÉHO SYMBOLU - čo je vlastne symbol SEKCIE a bez uvedenia 

POZNÁMKY - NÁZVU DRUŽSTVA, nie je možné identifikovať veľké množstvo platieb. Z tohto 

dôvodu žiadame družstvá, aby na nadchádzajúce zasadnutia sekcií priniesli doklad o úhrade. 

Ak z časového dôvodu nie je možné doklad priniesť so sebou, je potrebné ho zaslať  do 

31.1. 2020 VEDÚCEMU SVOJEJ SEKCIE v elektronickom formáte. Vedúci sekcie si na základe 

dokladov o úhrade bude môcť s pani Weismannovou prekontrolovať a priradiť jednotlivé 

neidentifikovateľné platby k družstvám. 

Kontakty na zasielanie dokladov o úhrade:  

plávaná   lkrupicka@centrum.sk  mucha     michalleibiczer@gmail.com 

prívlač     sekretariatszsr@gmail.com feeder     lantajj@gmail.com  

 

2.) ČLENSKÉ POPLATKY 
Vzhľadom k tomu, že ako národný športový zväz máme povinnosť podľa ustanovenia § 9 

ods. 1 Zákona o športe: “ športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je 

prijímateľom verejných prostriedkov, vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju 

činnosť", jednoduchšie vysvetlené,  vyberanie členského príspevku je  podmienkou uchádzania sa o 

verejné prostriedky - podmienka spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. 

Na Konferencii SZŠR, konanej v apríli 2019 bola schválená: 

- výška členského poplatku pre fyzické osoby (okrem mládeže do 18 rokov, žien 

a rozhodcov) je 5,00 Eur. 

- výška členského poplatku pre mládež do 18 rokov, ženy a rozhodcov je 0,10 Eur.  

Členský poplatok sa platí len raz. To znamená, ak je niekto pretekár aj v plávanej, aj vo 

feedri, platí len raz. TERMÍN ÚHRADY: do 29.2. 2020 
 

Nakoľko už teraz registrujeme problém s identifikáciou platieb ŠTARTOVNÉHO za účasť 

družstiev v postupových súťažiach SZŠR, je možné uhradiť ČLENSKÝ POPLATOK za členov 

družstiev (registrovaných pretekárov) priamo na výročných zasadnutiach sekcií, ale je potrebné 

uhradiť členský poplatok HROMADNE za celé družstvo, resp. za všetky osoby, ktoré si družstvo 

(OZ SRZ) dalo zaregistrovať.  

Poplatok je možné uhradiť aj bezhotovostným prevodom, za celé družstvo a musí byť 

uvedený variabilný symbol sekcie a v poznámke uvedené priezviská osôb, za ktorých je členský 

poplatok hradený. 

Pri hotovostnom vklade na účet je potrebné uhradiť naviac poplatok za vklad, ten je 3,-€ 

za jeden vklad a je to poplatok banky. 

Bankové spojenie: VÚB banka IBAN:  SK55 0200 0000 0041 0357 4451 

Variabilný symbol: LRU plávaná 6322, LRU mucha 6321, LRU prívlač: 6324, LRU feeder 6325 

Poznámka pre prijímateľa: priezviská osôb, za ktoré je členský poplatok hradený. 

 

S pozdravom, „Petrov zdar!“ 

 

 

       PhDr. Jaroslav Sámela, PhD., v.r. 

        Prezident SZŠR 
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