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Slovenský šachový zväz  
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky  
Matrika a Športovo-technická komisia 
 

SADZOBNÍK POPLATKOV A POKÚT SŠZ 
 
A. ČLENSKÉ POPLATKY 01.01.2019 
 

1. Registračný poplatok:    1 €  
 

2. Členský poplatok: 
 

a) 5 € Sympatizant SŠZ,  
b) 10 € CIS Premium člen, mládež do 20 rokov, seniori nad 60 rokov, ŤZP, OZP, Športové 

organizácie a právnické osoby, ktoré sú členmi SŠZ 
 

c) 2 EUR noví členovia SŠZ (prvá registrácia), pre ktorých platí aktuálny rok - rok narodenia je 
=<10. Táto suma platí na daný rok a rok po ňom nasledujúci.  

d) 15 € ostatní (muži, ženy), pokiaľ nepatria pod písmeno a) alebo b). 
 

Pozn.:  
- Sympatizant SŠZ – člen SŠZ (§ 3 bod 4 a § 4 bod 4 Stanov SŠZ) bez práva hrať súťaže so zápočtom na LOK, 

FIDE, pokiaľ v osobitnom predpise nie je stanovené inak. 
 

- CIS Premium člen – člen zapojený do projektu SŠZ a FIDE – CIS – Šach do škôl so zakúpeným tzv. „Premium 
členstvom“ má okrem výhod z členstva v CIS všetky práva ale aj povinnosti ako člen SŠZ so zaplateným 
členským. 

 
 

- Mládež do 20 rokov: hráči narodení 01.01.1999 (pre rok 2019)a neskôr (musí platiť aktuálny rok –rok 
narodenia < =20). 

 
- Seniori: hráči narodení pred 01.01.1959 (pre rok 2019) - (musí platiť aktuálny rok –rok narodenia >60). 

 
- ŤZP - držiteľ platného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu 

(zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 

 
- OZP – osoba so zdravotným postihnutím = občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). 
 

- Člen SŠZ, ktorý nemal v uplynulom roku uhradený aspoň minimálny členský poplatok,stráca po 31.03. právo 
štartu v národných, aj medzinárodných súťažiach. 

 
- Licenciu typu B majú len ženy alebo hráči, pre ktorých platí, že aktuálny rok – rok narodenia  < = 18  (U18)  

alebo aktuálny rok - rok narodenia  =>65 (S65).Ostatní majú licenciu typuA. 
 

- Uhradený členský poplatok nie je možné stornovať a nie je možné ho previesť na iný subjekt, či použiť ako 
náhradu za iný poplatok a podobne. Členský poplatok sa viaže na subjekt, za ktorý je hradený, a to bez ohľadu 
na to, kto úhradu uskutočňuje. 

 
- Pri uhradení členských poplatkov v čase od 1. apríla do konca kalendárneho roka bude účtovaný sankčný 

poplatok 25 % z neuhradenej sumy, s výnimkou nových registrácií. 
 
 
 
 
 



B. PRESTUPOVÉ POPLATKY  (podľa Prestupového poriadku)  
1. Poplatok za prestup, technický prestup do klubu, ktorý má niektoré zo svojich družstiev v súťažiach 

 
organizovaných SŠZ (extraliga, 1 a 2 liga), bez zreteľa na to, či v ňom bude hráč 
zaradený         20 € 

 

2. Poplatok za prestup, technický prestup do ostatných klubov a 
zmena na individuálne členstvo                   10 € 

 

3. Poplatok za mimoriadny prestup                  50 € 
 

4. Poplatok za zaradenie hráča inej federácie na listinu SVK               10 € 
 

5. Poplatok za preradenie hráča z listiny SVK do inej federácie FIDE        bezplatne 
 

6. Poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu matriky v prestupovom konaní            10 € 
 

C. POPLATKY podľa Klasifikačného poriadku                   
 

1. Žiadosť hráča o prepočet osobného koeficientu v priebehu hodnoteného obdobia         10 € 
 

2. Žiadosť hráča o vydanie certifikátu s prvým osobným koeficientom pred ukončením       
 

 hodnoteného obdobia                   5 € 
 

D. POPLATKY A POKUTY V MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽIACH DRUŽSTIEV 
 

 

1. Poplatky za licencie 
 
Typ  Extraliga 1. liga 2. liga Ostatné ligy 

B Hráč do 18 rokov U18 + ženy + S65 10 € 10 € 10 € 10 € 
A domáci hráč 40 € 30 € 20 € 15 € 
A Cudzinec 60 € 45 € 30 € 20 € 

 
Licencie do družstva rovnakého klubu sú stanovené v polovičnej výške. 
 
2. Protestne a odvolacie vklady 
 

 Extraliga 1. liga 2. liga Ostatné ligy 
(odporúčanie) 

Protestný vklad a odvolací vklad (každý samostatne) 60 € 60 € 60 € 30 € 
Odvolací vklad voči rozhodnutiu Rozhodcovskej 

komisie SŠZ 30 € 30 € 30 € 30 € 
 
Poznámka: Vklad sa vracia v celej výške, pokiaľ bolo protestu , resp. odvolaniu, čo i len čiastočne vyhovené. 
 
3. Pokuty za nenastúpenie hráča uvedeného do zostavy stretnutia k partii: 
 

 Extraliga 1. liga 2. liga Ostatné ligy 
(odporúčanie) 

1 .šachovnica 60 € 50 € 40 € 30 € 
2. šachovnica 50 € 40 € 30 € 25 € 
3. šachovnica 40 € 30 € 25 € 20 € 
4. šachovnica 30 € 25 € 20 € 15 € 
5. šachovnica 25 € 20 € 15 € 10 € 
6. šachovnica 20 € 15 € 10 € 5 € 
7. šachovnica 15 € 10 € 10 € 5 € 
8. šachovnica 10 € 10 € 10 € 5 € 

 
Po každých štyroch neobsadených šachovniciach sa pokuta za tento priestupok znásobuje (1. – 4. pokuta – 
podľa sadzobníka, 5. – 8. – dvojnásobok, 9. – 12. – trojnásobok atď.). 
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Pokuty za neobsadenú šachovnicu v stretnutí: 
 

Extraliga 1. liga 2. liga Ostatné ligy 
(odporúčanie) 

5. šachovnica 10 € 10 € 10 € 5 € 
6. šachovnica 10 € 10 € 10 € 5 € 
7. šachovnica 5 € 5 € 5 € 5 € 
8. šachovnica 5 € 5 € 5 € 5 € 

 
 

Po každých štyroch neobsadených šachovniciach sa pokuta za tento priestupok znásobuje (1. – 4. pokuta – 
podľa sadzobníka, 5. – 8. – dvojnásobok, 9. – 12. – trojnásobok atď.). 

 
  
4. Ostatné pokuty (platí pre súťaže riadené SŠZ): 
 
Kontumačná prehra družstva (v poslednom dvojkole dvojnásobná pokuta) do 200 € 
Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej súťaže od  20  do  50 € 
Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne od  20 do 50 € 
Neodoslanie zápisu v prvý pracovný deň po zápase od  20 do 50 € 
Nezaslanie zápisu partií v elektronickej forme do 7 dní po zápase od  20 do 50 € 
Porušenie Súťažného poriadku, resp. rozpisu (podľa závažnosti) do 100 € 
Vystúpenie družstva zo súťaže       od 40 do 100 € 
Manipulácia zápasu alebo súťaže – družstvo       od 50 do 300 € 
Manipulácia zápasu alebo súťaže – fyzická osoba       od 20 do 100 € 
Porušenie zákazu uzatvárania stávok a zneužívania alebo šírenia dôverných 
informácií       od 20 do 100 € 
Porušenie antidopingových predpisov       od 20 do 100 € 

 
E. ODMENY ROZHODCOV V SÚŤAŽIACH DRUŽSTIEV: 
 

Odmena za rozhodovanie stretnutia Extraligy 25 € 
Odmena za rozhodovanie stretnutia 1. Ligy 22 € 
Odmena za rozhodovanie stretnutia 2. Ligy 19 € 

 
F. POPLATKY V SÚŤAŽIACH JEDNOTLIVCOV (podľa Súťažného poriadku jednotlivcov): 
 
Zápočet klasifikačného turnaja v normálnom šachu  pre LOK a pre RTL FIDE:  
podľa FIDE Handbook A.03 + 0,50 € za každého účastníka turnaja 
 

Vklad za protest 20 € 
Vklad za odvolanie proti rozhodnutiu o proteste 50 € 

 
Poznámka: Vklad sa vracia v celej výške, pokiaľ bolo protestu, resp. odvolaniu, čo i len čiastočne vyhovené. 

 
G. INÉ POPLATKY 
 

Podnet Etickej komisii SŠZ 30 € 
Odvolanie sa voči rozhodnutiu Etickej komisie SŠZ 30 € 
Vykonanie odbornej skúšky trénera 1. kvalifikačného stupňa 10 € 

 
Poznámka: Poplatok sa vracia v celej výške, pokiaľ bolo podnetu, resp. odvolaniu, čo i len čiastočne vyhovené. 

 
H. SPOLOČNÉ USTANOVENIA: 
 

- Pokiaľ nie je v tomto sadzobníku výška poplatku (pokuty) za určitý úkon uvedená, vyberá sa 
v rovnakej sume ako svojou povahou a účelom najbližšie podobný spoplatňovaný úkon. 

 
Poplatky, pokuty a vklady sa uhrádzajú na účet SŠZ vedený vo FIO Banka, IBAN: SK54 8330 0000 0026 
0093 2871, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, pokiaľ nie je na webovom sídle SŠZ uvedené inak. 
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I. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
 
Sadzobník poplatkov a pokút účinný od 1. mája 2019schválil VV SŠZ dňa 27. apríla 2019. 
 
Vypracovala: 
Športovo-technická komisia SŠZ v zastúpení Mgr. Karol Pekár 
 
 
         Ing. Zdeněk Gregor   
        prezident SŠZ 
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