
 

 

Príloha č.1  

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY, LICENČNÉ A INÉ POPLAKY SJF (v €)   
 

(*) – od členského príspevku bude odrátaný príspevok SJF vo výške "počet športovcov a činovníkov klubu" x 20€ v 
maximálnej sume 240€, ktorí budú uvedení na registračnom tlačive podanom pri registrácii klubu v zmysle RP 

(**) – od členského príspevku bude odrátaný príspevok SJF vo výške "počet športovcov a činovníkov klubu" x 20€ v 
maximálnej sume 240€, ktorí budú uvedení na registračnom tlačive podanom  do 15.2. bežného roku v zmysle RP 

 

 
 

 

 
Prílohy zverejnené na internetovej stránke SJF: 
 
Príloha č.2:  Žiadosť o registráciu Klubu SJF 
Príloha č.3:  Žiadosť o registráciu a licenciu členov (športovcov) SJF 
  + Žiadosť o registráciu členov SJF bez licencie 
Príloha č.4:  Žiadosť o registráciu a licenciu členov (činovníkov) SJF 
Príloha č.5:  Žiadosť o registráciu a licenciu koní SJF 
Príloha č.6:  Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti člena SJF 
Príloha č.7:  Prehľad zaplatených poplatkov 

Členský príspevok Klub 
Člen do 18 
rokov (deti 
a juniori) 

Člen od 18 
rokov vr. 
(seniori) 

Prvá registrácia (nové registračné číslo) 
Evidencia po prerušení (ak predchádzajúce 
kalendárne obdobie nebola zaplatená) 

420 * 12 24 

V nasledujúcich rokoch - ak je zaplatený 
do konca februára príslušného roku 

360 ** 12 24 

V nasledujúcich rokoch - ak je zaplatený 
od 1.marca (vrátane) príslušného roku 

420 ** 18 36 

Licenčný poplatok  
Člen do 18 rokov 

(deti a juniori) 
Člen nad 18 rokov vr. 

(seniori) 

lonžér, 
voltížne 
družstvo 

Kôň 

Licencia SJF – zaplatená do 31.7. 
(vrátane) príslušného roku 

0 0 0 24 

Licencia SJF – zaplatená od 1.8. 
(vrátane) príslušného roku 

0 0 0 18 

Registrácia na FEI v príslušnom roku 10 20 10 20 

Iné poplatky  

Člen 

Medzinárodná jazdecká licencia (povolenie činnosti v zahraničí) CZE, HUN, POL 40 

Medzinárodná jazdecká licencia (povolenie činnosti v zahraničí) okrem CZE, HUN, POL 140 

Vystavenie náhradného preukazu – duplikátu 50 

Zmena klubovej príslušnosti počas roka 50 

Kôň 

Vystavenie medzinárodného pasu koňa, registračnej karty FEI 170 

Vyhotovenie anglického popisu koňa (znaky) v pase FEI 30 

Vykonanie zmeny v pase FEI 12 

Vykonanie zmeny mena koňa v registrácií SJF 50 

Vystavenie náhradných evidenčných čísiel 5 

Vyhotovenie potvrdenia o výsledkoch 30 


