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Smernica o spôsobe uhrádzania ročného členského príspevku ŠOS a príspevku 

na činnosť ŠOS  

(ďalej v texte aj ako len „Smernica“) 
 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

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

príspevku od členov Špeciálnych olympiád Slovensko  (ďalej aj ako „ŠOS“) a príspevku 

na činnosť od osôb s príslušnosťou k Špeciálnym olympiádam Slovensko. 

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

športová organizácia vyberá od svojich členov členské príspevky a príspevky na svoju 

činnosť od osôb s príslušnosťou k športovej organizácií (ďalej spoločne aj ako len 

„členské“). 

3. Člen - športovec, tréner, športový odborník, funkcionár, lekár, rodinný príslušník, iná 

osoba  s príslušnosťou k športovej organizácií  uhrádza členské vo výške podľa platného 

rozpisu členského pre aktuálny kalendárny rok, schváleného Valným zhromaždením 

ŠOS pre jednotlivé typy členstva v ŠOS a príspevku na činnosť ŠOS. 

 

 

Čl. II 

Spôsob úhrady členského 

 

1. Člen ŠOS individuálny člen/ fyzická osoba: športovec, tréner, rodinný príslušník, 

športový odborník, funkcionár, lekár, iná osoba uhrádza členské priamo na účet ŠOS.  

Člen ŠOS uhrádza členské priamo na účet ŠOS, ktoré pozostáva z poplatku vo výške 

podľa Čl. III bodu 1. písm. a) tejto Smernice. 

2. Člen ŠOS, ktorý je registrovaný v Právnickej osobe (klub, škola, DSS, CSS, DS, CVČ a iné), 

ktorá je členom ŠOS, uhrádza  členské  prostredníctvom Právnickej osoby  za ktorú je 

registrovaný v ŠOS v čase úhrady členského.  Právnická osoba následne zašle na účet 

ŠOS jednu hromadnú platbu s informáciou o  osobách, za ktorých je platba realizovaná. 

(t.j. zašle do 31.1. daného roka email na office@specialolympics.sk  s menami za ktoré 

platbu uskutočnila). Člen ŠOS Právnická osoba uhradí členské   priamo na účet ŠOS, 

ktoré pozostáva z poplatku vo výške podľa Čl. III bodu 1. písm. b) tejto Smernice 

a z príspevku na činnosť ŠOS vo výške podľa Čl. III bodu 1. písm. c) tejto Smernice.  

3. Táto Smernica slúži ako účtovný a daňový doklad na úhradu členského pre členov ŠOS.  
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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/ fyzická osoba  = 5 € / kalendárny rok  

b) Člen - Právnická osoba = 20€/ kalendárny rok 

c) Osoba s príslušnosťou k športovej organizácii ŠOS (t.j. osoba, ktorá je členom 

v Právnickej osobe,  (t.j. klube, škole, DSS, CSS, DS, CVČ a iné) = 5 € / osoba/ kalendárny 

rok. 

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

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

nenahrádza uhradenie štartovného na súťažiach ŠOS, ani prihlásenie sa na súťaž ŠOS. 

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

4. Pri individuálnych členoch ŠOS, ktorí sa stali členmi ŠOS po 31. januári, platí výška 

členského  podľa Čl. III bodu 1. a,  a splatnosť členského je súčasne so splnením 

podmienok vzniku členstva v ŠOS. 

5. Pri členoch ŠOS Právnické osoby, ktorí sa stali členmi ŠOS po 31. januári, platí výška 

členského  podľa Čl. III bodu 1. b, c,  a splatnosť členského je súčasne so splnením 

podmienok vzniku členstva v ŠOS. 

6. Pri členoch ŠOS, ktorých členstvo bolo pozastavené, môže byť  členstvo obnovené po 

uhradení členského a súčasnom splnení podmienok registrácie do ŠOS.  

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

bankový účet ŠOS a riadne vyplnené informácie v Informačnom systéme športu ŠOS. 

8. Individuálny člen/ fyzická osoba platí príspevok na činnosť ŠOS podľa Čl. III bodu 1. 

písm. a) (t.j. 5 € /kalendárny rok/ osoba). 

9. Člen Právnická osoba platí za každého svojho člena príspevok na činnosť ŠOS podľa Čl. 

III bodu 1. písm. c) (t.j. za každého člena 5 € /kalendárny rok)  spolu s ročným členským 

príspevkom podľa  Čl. III bodu 1. písm. b, (t.j. 20€ / právnická osoba/kalendárny rok). 

10.  Členské sa uhrádza: 

Bankové spojenie: VÚB,  a.s. 

Číslo účtu ŠOS v tvare IBAN: SK7202000000000116235012 

SWIFT: SUBASKBX 

Pri úhrade členského je potrebné uviesť: 

VS (variabilný symbol):  

- Individuálny člen – uvádza rodné číslo  

- člen Právnická osoba  - uvádza IČO  

 ŠS (špecifický symbol):  

-     kalendárny rok, za ktorý sa členské uhrádza – napr. 2022 
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11. Člen Právnická osoba  zašle e-mail na adresu: office@specialolympics.sk  v termíne 

do 31.januára príslušného kalendárneho roka zoznam osôb - svojich členov, za ktorých 

uhrádza príspevok na činnosť ŠOS podľa Čl. III bodu 1. písm. c).  

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

16, ods. 4) Stanov ŠOS.  

13. 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. 

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

15. 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 na základe písomného dodatku po 

jeho predchádzajúcom schválení Predsedníctvom ŠOS. 

2. Ustanoveniami tejto smernice sú povinné riadiť sa všetky osoby s príslušnosťou k ŠOS 

ako športovej organizácii v zmysle zákona č.440/2015 Z. z. o športe . 

3. Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku a príspevku na činnosť ŠOS 

nadobúda platnosť na základe schválenia Predsedníctva ŠOS zo dňa 07.12.2021 

s účinnosťou od  01.01.2022. 

 

 

 

Mgr. Eva Gažová 

        národná riaditeľka ŠOS 
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