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SADZOBNÍK POPLATKOV SKrZ 

 
Tento Sadzobník poplatkov bol schválený Valným zhromaždením SKrZ dňa 19.5.2018 a nadobúda platnosť 20.5.2018 , 
revízia 25.5.2019 
 
  Súťažný poriadok: 

Neúčasť na vyhlásení výsledkov (Hlava I, Článok 8, bod 2) 17€/pretekár 

Poplatok za podaný protest (Hlava I, Článok 9, bod 3e) 50€/protest 

  Zásady postupu na MSR: 

Žiadosť o nomináciu v zmysle aktuálne platného Vnútorného predpisu 50€ 

  Smernica pre plnenie testov: 

 Štartovné na testoch výkonnosti platené vopred 20 €/pretekár  

 Štartovné na testoch – opakovaný test – zvýšenie %-nej úspešnosti 10 €/pretekár  

 Štartovné na testoch výkonnosti platené na mieste 40 €/pretekár  
 
   Registračný poriadok: 

Poplatok k žiadosti o registráciu kolektívneho člena SKrZ (Článok II, bod 2).  500€ 

Uhrádza sa len jedenkrát, t.j. pri podaní prvej žiadosti o prijatie za kolektívneho    

člena SKrZ.    

ZPi – základný členský príspevok individuálneho člena (Čl. IV, bod 2c, Čl.V, bod 4)  5 €/osoba 

ZPk – základný členský príspevok kolektívneho člena (Článok V, bod 4)  50 €/klub 

Zvýšenie základného členského príspevku individuálneho člena pri nedodržaní  + 20€/osoba 

termínu (Článok V, bod 5)    

Zvýšenie základného členského príspevku kolektívneho člena pri nedodržaní termínu  + 50 €/klub 

(Článok V, bod 5)    

Poplatok za vydanie duplikátu registračného preukazu (Článok VI, bod 3)  10 € 

Poplatok k žiadosti o obnovenie registrácie individuálneho člena po zrušení členstva  166 € 

(Článok VI, bod 4)    

 Poplatok za zrýchlené vystavenie prvoregistrácie individuálneho člena počas sezóny   10 € /osoba 

 (Článok IV, bod 8)     
       

  Prestupový poriadok: 

Poplatok k žiadosti o prestup/hosťovanie (Článok II, bod 12) 20€/osoba 

Výchovné v prípade nedohody klubov (Článok III, bod 17c )  

  Vek pretekára dovŕšený v období od 30.6. – 1.7. nadchádzajúcej sezóny:  

7 rokov 100 €/os 

8 rokov 150 €/os 

9 rokov 200 €/os 

10 rokov  250 €/os 

11 rokov 300 €/os 

12 rokov 400 €/os 

13 rokov 500 €/os 

14 rokov 600 €/os 

15 rokov 700 €/os 

16 rokov 800 €/os 

17 rokov 900 €/os 

18 rokov  1 000 €/os 

Seniori, seniorky 1 500 €/os 

Odvolací poplatok (Článok VII, bod 29) 30€ 

  Disciplinárny poriadok: 

Poplatok k podaniu podnetu na Disciplinárnu komisiu 10€ 

  Administratívne poplatky: 

Poplatok za vypracovanie potvrdenia SKrZ 5€ 

Poplatok k žiadosti na VV SKrZ podaný prostredníctvom kolektívneho člena 5€ 

Poplatok k žiadosti na VV SKrZ podaný individuálne 20€ 
 


