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Sadzobník poplatkov a pokút SNA 
(platný od 13.03.2023) 

Účet Slovenskej nohejbalovej asociácie 

Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK66 0200 0000 0017 8646 0854 

Výška členských a registračných príspevkov 

Vstupný (registračný) poplatok riadneho člena 30 € 

Vstupný (registračný) poplatok individuálneho člena 5 € 

Členský príspevok - riadny člen (právnická osoba) 5 € / ročne 

Členský príspevok - individuálny člen (fyzická osoba) 5 € / ročne 

Členský príspevok - individuálny člen (fyzická osoba / U15) 1 € / ročne 

Členský príspevok - individuálny člen (fyzická osoba / región)  1 € / ročne 

Poplatok za omeškanie úhrady členského príspevku 30 € 

Členský príspevok - čestný člen 0 € / ročne 

Termín pre úhradu členských príspevkov za aktuálny rok je najneskôr 30. Január aktuálneho roka. 
Riadni členovia uhrádzajú členský príspevok na základe vystaveného zoznamu členov, ktorý k 15. januáru predmetného 
roka vyhotoví ŠTK SNA. Následne klub uhradí členské príspevky za svojich členov v Slovenskej nohejbalovej asociácii. 
Individuálni členovia, ktorí nemajú klubovú príslušnosť, uhrádzajú členský príspevok individuálne, bez vyzvania asociáciou.  

Licenčné poplatky podľa typu licencie 

Tréner 5 € / ročne 

Rozhodca 5 € / ročne 

Vystavenie duplikátu licencie rozhodcu alebo trénera 10 € 

Zmena príslušnosti hráča 

Poplatok za prestup 5 € 

Poplatok za hosťovanie 5 € 

Poplatok za predčasné ukončenie hosťovania 5 € 

Poplatok za medzinárodný prestup (zo SR) 50 € 

Poplatok za expresné vybavenie zmeny príslušnosti 20 € 

Súťažné poplatky 

Štartovné do súťaže - I. SNL mužov 50 € 

Štartovné do súťaže - I. SNL žiakov, juniorov, žien 20 € 

Pokuta za odhlásenie sa zo súťaže po termíne - muži (SP, M-SR) 30 € 

Pokuta za odhlásenie sa zo súťaže po termíne - žiaci (SP, M-SR) 15 € 

Pokuta za kontumáciu súťažného stretnutia v SNL mužov 50 € 

Pokuta za kontumáciu súťažného stretnutia SNL žiakov 30 € 

Disciplinárne poplatky 

Poplatok za námietku 10 € 

Poplatok za odvolanie 10 € 

Ostatné 

Poplatok za vydanie potvrdenia 5 € 

 


