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číslo: 715/2016 

 

SMERNICA  

o spôsobe uhrádzania členského príspevku 

Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ) 

 

 

Predsedníctvo SAŠŠ podľa článku IV. ods. 7 písm. b) Stanov SAŠŠ z 25. júna 2016 

a Smernice č.660/16 k formovaniu členskej základne SAŠŠ schválil túto smernicu: 

 

Základné ustanovenia 

1. Táto smernica upravuje podrobnosti o spôsobe uhrádzania ročného členského 

príspevku SAŠŠ (ďalej len “členské”) členmi SAŠŠ. 

2. Člen SAŠŠ uhrádza členské za daný kalendárny rok  podľa tejto Smernice.  

3. Na účely efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členského 

od členov SAŠŠ, sa umožňuje úhrada členského prostredníctvom elektronického 

systému na stránke SAŠŠ. 

Článok 1. 

Spôsob úhrady členského 

1. Člen uhrádza členské prostredníctvom príslušného klubu, za ktorý je evidovaný v čase 

úhrady členského. Materský klub (okresný alebo krajský) vyberie a označí v systéme 

(prípadne v tlačive) tých členov, ktorí členské uhradili.  

2. Funkcionár uhrádza členské priamo SAŠŠ. Funkcionár SAŠŠ, ktorý je zároveň 

funkcionárom v najvyššom orgáne SAŠŠ, je na základe úhrady členského v SAŠŠ 

oslobodený od povinnosti uhrádzať ročný členský príspevok v materskom klube. 

 

Článok 2. 

Spoločné ustanovenia 

1. Povinnosťou člena SAŠŠ je zaplatiť členské vo výške určenej pre daný kalendárny 

rok, tak ako ich schválil SNEM SAŠŠ, a to nasledovne: 
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TYP ČLENA KATEGÓRIA ČLENA VÝSKA 

ČLENSKÉHO 

PRÍSPEVKU 

Individuálny 

člen 

Funkcionár (člen výkonného orgánu SAŠŠ) 0,50 € 

Čestný člen (schválený Snemom SAŠŠ) 0,50 € 

Riadny člen 

 

KLUB SAŠŠ* - organizačná jednotka s delegovanou 

právnou subjektivitou v rozsahu pôsobnosti stanov 

SAŠŠ, ktorá má vlastné IČO (ale aj nemusí mať vlastné 

IČO), ani stanovy, ale plne rešpektuje stanovy SAŠŠ.  

*krajský alebo okresný klub 

* školský športový klub 

Poznámka: 

Registračná prihláška č. 1 – organizačné jednotky SAŠŠ bez IČO a bez 

stanov 

Registračná prihláška č. 2 – organizačné jednotky SAŠŠ s vlastným 

IČO, bez stanov 

0,50 € / za každého 

člena 

registrovaného 

v SAŠŠ 

 

KLUB SAŠŠ - organizačná jednotka s originálnou 

právnou subjektivitou, rešpektujúca stanovy SAŠŠ, má 

však vlastné IČO a stanovy, je uzavretá Zmluva 

o súčinnosti. 
 

Poznámka:  Registračná prihláška č. 3/ právnické osoby  

5 € / klub 

+ 

0,50 € / za každého 

člena 

registrovaného v 

SAŠŠ 

 

Občianske združenia (Zákon 83/1190 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov), majú vlastné stanovy, ich poslanie 

súvisí s činnosťou SAŠŠ je uzavretá Zmluva o súčinnosti. 

Poznámka:  Registračná prihláška č. 3 / právnické osoby 

 

10 €/ klub 

2. Členské platí člen SAŠŠ jedenkrát na príslušný kalendárny rok. Členské je platné na 

kalendárny rok, na ktorý vykonal člen SAŠŠ úhradu členského. 

3. Splatnosť členského na nový kalendárny rok je od 1.1. do 31.1. príslušného 

kalendárneho roka.  

4. Pri osobách, ktoré sa stali členmi SAŠŠ v priebehu kalendárneho roka, je splatnosť 

členského do 30 dní odo dňa vzniku členstva v SAŠŠ. 

5. Pri členoch SAŠŠ, ktorých členstvo bolo pozastavené, alebo ktorí začali vykonávať 

činnosť v rámci SAŠŠ po 31. decembri je splatnosť členského do 30 dní odo dňa 

začiatku vykonávania činnosti člena SAŠŠ v rámci SAŠŠ. 
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6. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania záväzného 

platobného dokladu ako aj pripísanie platby na účet SAŠŠ.  

Účet SAŠŠ (len pre platby členského): 

Číslo účtu:      IBAN: SK 1483 3000 0000 2201 0783 48 

Kód banky:      8330 / FIO BANK v SR 

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX  

Variabilný symbol: IČO / alebo registračné číslo pridelené SAŠŠ 

Poznámka: uviesť meno a priezvisko/názov subjektu 

Ak je fyzická osoba zaradená do viacerých kategórií člena SAŠŠ, uhrádza ktorékoľvek 

členské iba raz. Identifikovať sa môže svojim prideleným registračným /členským 

číslom. 

7. Členovi SAŠŠ, ktorý nezaplatil členské sa pozastavuje členstvo v SAŠŠ. Členstvo v 

SAŠŠ sa pozastavuje automaticky po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na 

zaplatenie členského, nie kratšej ako 30 dní, zaslanej prostredníctvom výzvy 

zaplatenie členského a trvá do dňa úhrady členského alebo do dňa zániku členstva 

v SAŠŠ podľa článku IV. ods. 7. Stanov SAŠŠ. Člen SAŠŠ, ktorému bolo pozastavené 

členstvo, sa vyznačí v systéme ako neaktívny člen SAŠŠ. 

8. Uhradené členské sa v prípade zániku členstva v SAŠŠ nevracia. 

9. Príjmy z členského sú súčasťou príjmov na podporu školského športu. Účel použitia 

prostriedkov schvaľuje Predsedníctvo SAŠŠ, pričom príjmy z členského sa 

prerozdeľujú klubom. 

 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia 

Táto smernica bola schválená Predsedníctvom SAŠŠ dňa 10.10.2016 a aktualizovaná 

12.4.2019 nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej schválenia. 

 


