
 

Registračný a prestupový poriadok – dodatok pre rok 2014 
 
Termín registrácie: 1.1.2014 –  31.12.2014 
Registrácia pre rok 2013 je platná do 31.01.2014. 
Výška členského poplatku športovca: 

člen klubu alebo oddielu  12,- EUR 
   individuálny člen   20,- EUR 

Zoznam registrovaných členov v elektronickej podobe je potrebné zaslať na 
office@archerysvk.sk. Registráciu a úhrady poplatku za členov klubu realizuje príslušný klub 
alebo oddiel.  
 

Úhrady poukázať prevodným príkazom na účet SLZ : 
 

číslo účtu: 1802934053/0200   KS: 0308   ŠS: 12 VS:2014 
 
Nový člen klubu alebo oddielu, prípadne individuálny člen sa môže zaregistrovať 

kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka.  
Pre registráciu nového člena je potrebné v žiadosti uviesť meno, priezvisko, titul a rok 

narodenia. Súčasťou registrácie je podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.  
Pre vystavenie registračného preukazu novému členovi SLZ  je potrebné k žiadosti 

priložiť fotografiu (portrét 35x45mm) športovca v elektronickej podobe.  
Registrácia nadobúda účinnosť dátumom pripísania členského poplatku na účet SLZ.  
Bez platnej registrácie športovec nie je oprávnený štartovať na súťažiach Slovenského 

pohára, World Archery registrovaných súťažiach a Majstrovských súťažiach riadených SLZ. 
Informácia o registrovaných členoch SLZ bude sprístupnená na stránke www.archerysvk.sk. 
Zoznam bude pravidelne aktualizovaný. 

Športovcom registrovaným v roku 2013, ktorí neuhradia registračný poplatok do 
31.01.2014, nebudú akceptované výsledky dosiahnuté v sezóne 2014 do dátumu úhrady 
členského poplatku. 

 
Prestup: 

Poplatok za prestup športovca registrovaného v SLZ, člena klubu alebo oddielu do 
iného klubu alebo oddielu sa stanovuje na 10,- EUR. Prestupy individuálnych členov nie sú 
spoplatnené. Po preukázaní úhrady poplatku za prestup, ŠTK SLZ potvrdí účinnosť prestupu. 

V prípade, že materský klub neuhradí registračný poplatok športovca do 31.01.2014, 
bude takýto športovec považovaný za „voľného“ a môže sa pre ďalšie obdobie zaregistrovať 
ako individuálny člen, prípadne člen iného klubu. Registrácia v novom klube je považovaná za 
prestup. 
Hosťovanie:  

Hosťovanie športovcov v iných kluboch alebo oddieloch ako v tých, v ktorých sú 
registrovaní,  je riadené samostatnou smernicou.  

 
Tento dodatok pre rok 2014 je účinný od 1. januára 2014. 
Schválilo Predsedníctvo SLZ, dňa 15.11.2013 
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