
       ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 
 

1 
 

 

Smernica o spôsobe uhrádzania ročného členského príspevku ŠOS                       
 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

1. Táto interná smernica upravuje podrobnosti o spôsobe uhrádzania ročného členského 

príspevku (ďalej „členské“) Špeciálnym olympiádam Slovensko (ďalej ŠOS) členmi ŠOS. 

2. Podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov a Stanov ŠOS 

športová organizácia vyberá od svojich členov členské na svoju činnosť. 

3. Člen, športovec, športový odborník a funkcionár ŠOS uhrádza členské vo výške podľa 

platného rozpisu členského pre aktuálny kalendárny rok, schváleného Valným 

zhromaždením pre jednotlivé typy členstva v ŠOS. 

 

Čl. II 

Spôsob úhrady členského 

1. Člen (športovec, športový odborník, funkcionár) ŠOS uhrádza členské priamo na účet 

ŠOS. 

2. Člen ŠOS (športovec, športový odborník, funkcionár) môže uhradiť členské aj 

prostredníctvom klubu, za ktorý je registrovaný v ŠOS v čase úhrady členského. 

Klubový manažér vyberie a označí tých športovcov (športových odborníkov, 

funkcionárov ŠOS), ktorí členské uhradili. Klub následne zašle na účet ŠOS jednu 

hromadnú platbu s informáciou o členoch, za ktorých je platba realizovaná. 

 

Čl. III 

Spoločné ustanovenia 

1. Povinnosťou člena ŠOS je zaplatiť členské vo výške určenej pre jednotlivé typy členstva 

ŠOS tak, ako ich schválilo Valné zhromaždenie, a to nasledovne: 

Typy člena, výška ročného členského príspevku: 

a) Individuálny člen – športovec = 2 € / kalendárny rok 

b) Funkcionár, tréner, rozhodca – športový odborník = 2 € / kalendárny rok 

c) Iná osoba = 2 € / kalendárny rok  

2. Členské platí člen - jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku. Členské je platné pre 

rok, počas ktorého vykonal člen úhradu členského. Členský poplatok nenahrádza 

uhradenie štartovného na súťažiach ŠOS; ani prihlásenie sa na súťaž ŠOS neznamená 

registráciu do ŠOS. 

3. Splatnosť členského pre členov ŠOS je do 31.januára kalendárneho roka. 

4. Pri členoch ŠOS, ktorí sa stali členmi ŠOS po 31. januári, je splatnosť členského súčasne 

so splnením podmienok vzniku členstva v ŠOS. 

5. Pri členoch ŠOS, ktorých členstvo bolo pozastavené, je členstvo obnovené do 7 dní po 

uhradení členského a súčasnom splnení podmienok uložených Disciplinárnou 

komisiou ŠOS (pokiaľ boli DK ŠOS uložené). 

6. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje dátum pripísania poplatku na 

bankový účet ŠOS. 
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Bankové spojenie: VÚB,  a.s. 

Číslo účtu ŠOS v tvare IBAN: SK7202000000000116235012 

SWIFT: SUBASKBX 

Pri úhrade členského je potrebné uviesť: 

VS (variabilný symbol): rodné číslo člena, príp. identifikačné číslo člena, ktoré 

mu bolo pridelené ŠOS pri jeho registrácii/IČO organizácie, ktorá uhrádza 

členské za svojich členov 

 ŠS: kalendárny rok, za ktorý sa členské uhrádza – napr. 2020 

7. Členovi ŠOS, ktorý nezaplatil členské sa pozastavuje členstvo v ŠOS v súlade s Článkom 

16, ods. 4) Stanov ŠOS.  

8. Riadny člen ŠOS, ktorý nemá uhradené členské, má v danom roku pozastavené 

členstvo a stráca všetky práva člena ŠOS (čl. 16, ods. 5) Stanov ŠOS). 

9. Uhradené členské sa v prípade zániku členstva v ŠOS nevracia. 

10. Príjmy z členského sú súčasťou príjmov ŠOS. Účel použitia členských prostriedkov 

schvaľuje Predsedníctvo ŠOS. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb ŠOS, na základe zmien príslušných 

právnych predpisov. Smernicu je možné meniť len písomne formou dodatku po 

schválení Predsedníctvom ŠOS. 

2. Ustanoveniami tejto smernice sú povinné sa riadiť všetky dotknuté osoby. 

3. Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku ŠOS nadobúda účinnosť na 

základe schválenia Predsedníctva ŠOS s účinnosťou platnosti od  01.10.2019. 

 

 

Mgr. Eva Gažová 

        národná riaditeľka ŠOS 


