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I. 

Inštrukcia, ako sa stať riadnym členom AMaS 

 

1.) Zaplatiť ročný registračný a členský príspevok v zmysle príspevkového poriadku AMaS 

na rok 2021 vkladom alebo prevodom na účet AMaS.  

Názov účtu: Asociácia mažoretkového športu Slovensko (AMaS)  

IBAN SK86 5200 0000 0000 0639 1196  

BIC/ SWIFT: OTPVSKBX  

Peňažný ústav: OTP banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu: 6391196  

Kód peňažného ústavu: 5200  

Konštantný symbol: 0308  

Variabilný symbol: XXXX (prvé štvorčíslie členského preukazu – vedúci)  

2.) Dôsledne a úplne vypísať:  

a) žiadosť o registráciu klubu (noví členovia),  

b) prihlášky za členov registrovaných cez klub/súbor s priloženými fotografiami 

dotyčných osôb (noví členovia),  

c) prihlášku za individuálneho člena s priloženou fotografiou dotyčnej osoby (noví 

členovia),  

za ktorých bolo registračné a členské uhradené (formulár priložený).  

 

3.) Na e-mailovú adresu office@amas.sk zaslať spomínané dokumenty. Termín poslania 

prihlášky aj odhlášky je do 31.12.2020 v elektronickej podobe vlastnoručne podpísanú 

(zoskenovanú alebo odfotenú). Do 31.01.2021 aj kópiu príkazu k úhrade poplatkov. 

4.) Originál podpísaných dokumentov treba poslať prezidentke AMaS na adresu CVČ, ul. 

Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica do 15.01.2021. 

5.) V prípade nesprávnych alebo neúplných podkladov budú žiadosti neakceptované.  

6.) Ročný registračný poplatok súboru/klubu musí byť uhradený spolu s členskými 

poplatkami. Zaplatením tohto poplatku bude súbor/klub automaticky zaradený do 

evidencie členov AMaS a budú  mu zasielané všetky informácie a dokumenty týkajúce 

sa činnosti a aktivít asociácie.  
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7.) V odôvodnených skutočnostiach môže súbor/klub požiadať o pozastavenie členstva v 

AMaS (písomná žiadosť adresovaná na VV) na určitú dobu, najviac však na 1.rok. V 

tom prípade uhradí len poplatok platný pri pozastavení členstva. Po odsúhlasení VV 

bude klub/súbor evidovaný v databáze členov a bude mať všetky práva registrovaného 

člena s výnimkou registrácie na súťaž (* Klub/súbor, ktorý sa nezaregistruje ako 

klub/súbor a nezaplatí ročný klubový registračný poplatok sa pri registrácií na súťažiach 

bude považovať za nečlena).  

8.) Individuálnym členom sa môže stať porotca, súťažiaci, osoba, ktorá nemá v meste 

pôsobenia žiaden klub, alebo objektívne príčiny bránia v kolektívnom členstve /tieto 

dôvody musia byť uvedené v žiadosti /. 

9.) Vedúci súboru môže byť len jeden. Zástupca vedúceho súboru môže byť len jeden. 

Vedúci súboru aj zástupca vedúceho súboru sú považovaní za člena súboru a platia pre 

nich poplatky ako pre členov súboru. 
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II. 

Výška poplatkov 

1. REGISTRAČNÝ POPLATOK: výška poplatku sa stanovuje podľa termínu registrácie.  

1.1.ROČNÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK ZA KLUB / SUBÓR JE: ............................ 100 €  

a) Penále z omeškania (platba uskutočnená po 31.01.2021 ............................................. 120 €  

* v prípade, že ide o súbor/klub, ktorý nebol členom AMaS v období posledných troch rokov, 

platí bod 1.1. Ročný registračný poplatok. 

b) Platba pri pozastavení členstva .................................................................................... 40 €  

* súbor/klub si môže požiadať o pozastavenie členstva v AMaS (písomná žiadosť adresovaná 

na VV) na určitú dobu najviac však na 1.rok (viď bod 6, čl. I. Inštrukcia, ako sa stať riadnym 

členom AMaS). V prípade neobnovenia členstva po jednom roku členstvo súboru zaniká.  

 

1.2. ROČNÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK INDIVIDUÁLNEHO ČLENA (1os.) JE:.....15 €  

Ročný členský poplatok 15 € na rok 2021 platia iba noví členovia. Členom registrovaným v 

roku 2020 sa poplatok znižuje na 5 €. 

a) Penále z omeškania ........................................................................................................ 40 €  

* v prípade, že ide o jednotlivca, ktorý nebol členom AMaS v období posledných troch rokov, 

platí bod 1.2. Ročný registračný poplatok individuálneho člena.  

b) Platba pri pozastavení členstva .................................................................................... 15 €  

* individuálny člen môže požiadať o pozastavenie členstva v AMaS (písomná žiadosť  

adresovaná na VV) na určitú dobu najviac však na 1.rok (bod 6).  

 

* Termín platenia registračných a členských poplatkov je od 01.01.2021 do 31.01.2021. 

  

2. ČLENSKÝ POPLATOK:  

2.1. ROČNÝ ČLENSKÝ poplatok člena registrovaného cez klub/súbor (1os.) JE:.............. 4 €  

Ročný členský poplatok na rok 2021 platia iba noví členovia. Členom registrovaným v roku 

2020 sa poplatky prenášajú  z roku 2020 na rok 2021. 

Penále z omeškania (platba uskutočnená po 31.01.2021 max do 31.03.2021)......................6 € 

POZ: Členský preukaz vydáva AMaS každému registrovanému členovi po splnení 

stanovených podmienok. Vystavenie členského preukazu je jednorázové.  
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3. ŠTARTOVNÉ POPLATKY:  

3.1. ŠTARTOVNÉ POPLATKY na Majstrovstvách Slovenska:  

a) Člen registrovaný cez klub s platným členským preukazom .................................... 6 € /1os  

b) Individuálny člen AMaS ............................................................................................. 6 €/1os  

c) Člen registrovaného klubu bez členského preukazu ................................................ 15 €/ 1os  

* k termínu uzávierky prihlášok na MSR člen registrovaného súboru/klubu, ktorý nemá 

zaplatený členský poplatok a vystavený členský preukaz platí zvýšený štartovný poplatok 

 

3.2. ŠTARTOVNÉ POPLATKY na iných súťažiach, prehliadkach a festivaloch poriadaných 

v rámci AMaS:  

a) pre členov AMaS ............................................................................................... min. 5 €/1os  

b) pre nečlenov AMaS ..........................................................................................min. 10 €/ 1os  

c) pre individuálnych členov AMaS ....................................................................... min. 5 €/1os  

 

V prípade, že je organizátorom súťaže iná organizácia a AMAS je spoluorganizátorom, 

štartovné poplatky a honoráre môžu byť po vzájomnej dohode upravené.  

 

4. POPLATKY ZA LICENČNÉ OSVEDČENIE, SEMINÁRE A ŠKOLNÉ: budú 

stanovené podľa rozsahu.  

5. POPLATOK ZA PRESTUP ČLENA je stanovený v prestupovom poriadku 


