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SMERNICA O ROČNOM ČLENSKOM PRÍSPEVKU 

SZFB 
(ekonomická smernica) 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1. 

Účelom tejto smernice je stanoviť v súlade a v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z. z., ročný 

členský príspevok členov SZFB. 

1.2. 

Povinnosťou člena SZFB je zaplatiť členský príspevok vo výške, určenej pre jednotlivé typy 

členstva SZFB. Člen SZFB, ktorý nezaplatil členský príspevok, nie je oprávnený vykonávať 

akékoľvek činnosti v rámci SZFB. 

1.3. 

Príjmy z členských príspevkov SZFB sú súčasťou príjmov Programu podpory SZFB. 

 

Článok 2 

Typy členstva v SZFB 

2.1. 

SZFB má:  

a) riadnych členov, ktorí sú právnickými osobami, 

b) pridružených členov, ktorí sú právnickými osobami, 

c) individuálnych členov, ktorí sú fyzickými osobami a 

d) čestných členov, ktorí sú fyzickými osobami. 

 

Článok 3 

Výška členských príspevkov 

3.1. 

Výška členských príspevkov pre jednotlivé typy členstva sa stanovujú nasledovne: 

a) riadny člen - výška členského príspevku: 20,00 € / ročne 

b) pridružený člen - výška členského príspevku: 20,00 € / ročne 

c) individuálny člen - výška členského príspevku: 1,00 € / ročne 

d) čestný člen - výška členského príspevku: 1,00 € / ročne 

 

Článok 4 

Úhrada členských príspevkov 

4.1. 

Termín pre úhradu členských príspevkov za aktuálny rok je najneskôr 15. január 

nasledujúceho roku. 

 

4.2. 
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Riadni členovia a pridružení členovia uhrádzajú členský príspevok na základe vystaveného 

platobného príkazu. 

4.3. 

Individuálni členovia, ktorí majú príslušnosť v klube, uhrádzajú členský príspevok v tom 

klube, v ktorom sú aktuálne registrovaní. K 31. decembru vyhotoví Matrika SZFB zoznam 

členov klubu a na základe tohto zoznamu bude klubu vystavený platobný príkaz. Následne 

klub uhradí členské príspevky za svojich členov Slovenskému zväzu florbalu. 

4.4. 

Čestní členovia a individuálni členovia, ktorí nemajú klubovú príslušnosť, uhrádzajú členský 

príspevok individuálne na základe výzvy, ktorej obsahom sú aj informácie o platbe členského 

príspevku.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 28. 

decembra 2016. 


