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I. Základné ustanovenie. 

 
1. Združenie občanov, / oddiel, klub a pod. /, ktorí prejavia záujem vykonávať krasokorču- 

liarske aktivity na území Slovenskej republiky sa musia zaregistrovať ako kolektívny 

člen Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, ktorý ako jediná inštitúcia Slovenska 

zastupuje slovenské krasokorčuľovanie v Medzinárodnej korčuliarskej únii / ISU /. 

2. Pretekári, tréneri, činovníci, funkcionári, rodičia pretekárov a ostatní priaznivci krasokor- 

čuľovania združení v zaregistrovanom klube SKrZ, môžu len prostredníctvom daného 

klubu požiadať o vystavenie registračného preukazu SKrZ, ktorý ich oprávňuje zúčastňo- 

vať sa na všetkých aktivitách SKrZ. 

3. Na návrh výkonného výboru SKrZ môže byť udelené čestné členstvo SKrZ a to fyzickej, 

alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná formou kolektívneho člena SKrZ. 

Kolektívne a čestné členstvo schvaľuje Valné zhromaždenie SKrZ. 

 

II. Registrácia kolektívneho člena SKrZ. 

 
1. K registrácii kolektívneho člena SKrZ sa klub, oddiel, alebo iné občianske združenie 

prihlasuje oficiálnou prihláškou SKrZ  (vzor č. 1).  
2. Žiadateľ zašle na sekretariát SKrZ doporučenou poštou riadne vyplnenú prihlášku, kópiu 

úradne overených stanov združenia / klubu, oddielu /, schválených Ministerstvom vnútra 
SR a kópiou dokladu o zaplatení vstupného poplatku v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov na účet SKrZ, s prihláškou minimálne 3. žiadateľov o individuálne členstvo v 
SKrZ. 

3. Sekretariát SKrZ prekontroluje úplnosť predložených dokladov a predloží ich na 
najbližšie zasadnutie VV k prerokovaniu. V prípade, že predložené doklady sú 

neúplné, vráti ich žiadateľovi na doplnenie do 15 dní od doručenia. 

4. V prípade, že predložené podklady potrebné k prijatiu za kolektívneho člena SKrZ 

spĺňajú všetky náležitosti, VV ich prerokuje a svojim rozhodnutím udelí žiadateľovi 

štatút dočasného kolektívneho člena SKrZ, s právom podieľať sa na aktivitách SKrZ v 

rozsahu, ktoré upresní vo svojom rozhodnutí, a toto doporučenou poštou oznámi žiada- 

ľovi do 15 dní od rozhodnutia. Následne TK vydá individuálnym žiadateľom o členstvo 

v SKrZ z uvedeného klubu registračné preukazy. 

5. Riadnym kolektívnym členom SKrZ sa stáva subjekt až schválením jeho prihlášky na 

najbližšom VZ SKrZ. 
 

III. Registrácia čestného člena SKrZ. 

 
1. Čestné členstvo SKrZ sa udeľuje fyzickým, alebo právnickým osobám, ktoré nemusia 

byť registrované v SKrZ. Udeľuje sa za mimoriadne zásluhy, ktoré tieto osoby dosiahli v 

minulosti, resp. v súčasnosti pre rozvoj slovenského krasokorčuľovania. 

2. Po schválení návrhu na udelenie čestného členstva SKrZ Valným zhromaždením SKrZ, 

VV vypracuje do 30 dní od schválenia Dokument čestného členstva, v ktorom presne 

špecifikujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z čestného členstva 
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IV. Registrácia osôb kolektívneho člena SKrZ, individuálneho člena 

SKrZ. 

 
1. Osoba, ktorá je členom klubu, alebo iného občianskeho združenia, ktoré sa stalo 

riadnym kolektívnym členom SKrZ, môže jeho prostredníctvom požiadať VV SKrZ o 

vystavenie registračného preukazu SKrZ ( pretekára, trénera, rozhodcu, funkcionára, 

alebo člena). 

2. Žiadateľ o vystavenie registračného preukazu SKrZ prostredníctvom svojho klubu 

predloží VV SKrZ, / resp. určenému členovi VV / nasledovné podklady: 

a) kompletne vyplnenú prihlášku na registráciu v SKrZ  (vzor č. 2) 

b) aktuálnu fotografiu žiadateľa veľkosti 3 x 3,5 cm 

c) kópiu dokladu o úhrade registračného poplatku na účet SKrZ 

3. Prihlášku na registráciu v SKrZ podpisuje žiadateľ / u mladších ako 18 rokov jeho 

zákonný zástupca / a štatutárny zástupca kolektívneho člena SKrZ spolu s otlačkom 

pečiatky klubu, za ktorý chce byť žiadateľ registrovaný. 

4. Žiadateľovi môže byť vydaný len jeden registračný preukaz SKrZ, ktorý je farebne 

odlíšený podľa zaradenia do štyroch skupín:  

a) biely – pretekár 

b) červený – rozhodca ( TC, D/VO ) 

c) zelený – tréner, TS 

d) modrý – funkcionár, rodič a ostatní členovia  

5. Preukaz je majetkom SKrZ. 

6. Vystavený registračný preukaz SKrZ má dvojakú platnosť: 

a/ aktívnu – t.j. 12 mesiacov od prvého vystavenia, resp. od posledného obnovenia 

platnosti, ktorá sa každoročne zaznamenáva do registračného preukazu 

b/ pasívnu – t.j. 10 rokov od prvého vystavenia registračného preukazu SKrZ 

7. Na aktivitách SKrZ sa môže zúčastňovať len držiteľ registračného preukazu SKrZ s 

aktívnou platnosťou. 

8. Prvú registráciu osoby kolektívneho člena SKrZ je možné urobiť kedykoľvek, za 

splnenia podmienok uvedených v bode IV, č. 02.  

9. Zmeny registrácie členov SKrZ rieši Prestupový poriadok SKrZ.  

10. Registrovaný člen musí k 1. júlu daného roku dosiahnuť vek minimálne 5 rokov. 

V. Obnovovanie platnosti registračného preukazu SKrZ. 

 
1. Aktívna platnosť registračného preukazu SKrZ sa obnovuje každoročne v termíne 

od 1.9. do 30.9. v danom roku. 
2. Individuálni členovia žiadajú o obnovu registračných preukazov výhradne 

prostredníctvom svojich materských klubov. Individuálni členovia, ktorí boli 
účastníkmi žiadostí o prestup/hosťovanie v poslednom riadnom prestupovom termíne 
sa stávajú aktívnymi členmi pre ďalšiu sezónu na základe rozhodnutia o 
prestupe/hosťovaní (poplatok za obnovenie platnosti je súčasťou poplatku k žiadosti o 
prestup/hosťovanie) a preto o obnovu nežiadajú.  

3. Od 1.8. do 31.8. v danom roku zašle kolektívny člen SKrZ registračné formuláre, 
ktoré sú zverejnené na web stránke SKrZ spolu s kópiou dokladu o úhrade 
obnovovacieho členského poplatku na účet SKrZ elektronickou formou na sekretariát 
SKrZ a v kópii určenému členovi TK.  

4. Obnovovací členský poplatok, sa určí nasledovne: 
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OČP = ( PARČ * ZPi ) + ZPk 

 

kde: 

 OČP je obnovovací členský poplatok 

 PARČ je počet aktívne registrovaných členov bez účastníkov žiadostí 

o prestup/hosťovanie v poslednom riadnom prestupovom termíne 

 ZPi je základný členský príspevok individuálneho člena v zmysle platného 

Sadzobníka poplatkov SKrZ 

 ZPk  je základný členský príspevok kolektívneho člena v zmysle platného 

Sadzobníka poplatkov SKrZ.  

5. Pri nedodržaní termínu 31.8. sa základné členské príspevky zvyšujú podľa platného 

Sadzobníka poplatkov SKrZ. 

6. Štatutár kolektívneho člena SKrZ zašle alebo osobne odovzdá registračné preukazy 

„zapísaných“ osôb určenému členovi TK a to najneskôr do jesenného zasadania Rady 

predsedov, ktorý do nich na základe príloh Registračného listu kolektívneho člena 

SKrZ urobí úradný záznam o predĺžení aktívnej platnosti preukazu na obdobie ďalších 

12 mesiacov a do 15 dní ich vráti predsedovi daného klubu.  

7. Registračné preukazy SKrZ osôb, ktorým nebola pre nastávajúcu sezónu obnovená 

aktívna registrácia, sú vrátené určenému členovi TK a po uplynutí 12 mesiacov od 

posledného úradného záznamu o aktívnej platnosti sa stávajú pasívnymi registračnými 

preukazmi SKrZ, ktoré neoprávňujú ich držiteľa zúčastňovať sa na aktivitách SKrZ až 

do doby ich opätovnej aktivácie.  

8. Po uplynutí 10 rokov od prvého vystavenia registračného preukazu SKrZ tieto strácajú 

platnosť a musia byť vymenené za nové preukazy. 

 

VI. Zrušenie a obnova registrácie. 
 

1. Zrušenie registrácie kolektívneho člena SKrZ nastáva v týchto prípadoch: 

a) Na základe písomného oznámenia daného subjektu o vystúpení zo SKrZ 

b) Neobnovením registrácie kolektívneho člena, resp. neuhradením minimálne 

troch individuálnych poplatkov za členov klubu. 

c) Zánikom klubu, resp. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho zániku.  
d) Na základe rozhodnutia VZ SKrZ o vylúčení klubu zo SKrZ 

2. Zrušenie platnosti registračného preukazu SKrZ nastáva v týchto prípadoch: 

a) Automaticky po uplynutí 10. rokov od jeho prvého vystavenia 

b) Vrátením registračného preukazu SKrZ jeho držiteľom na základe jeho 

rozhodnutia a podania žiadosti o ukončenie individuálneho členstva v SKrZ s 

tým, že stratil záujem o ďalšiu aktívnu činnosť v SKrZ 

c) Vrátením registračného preukazu SKrZ  štatutárnym zástupcom kolektívneho 

člena SKrZ na základe jeho rozhodnutia o podanie návrhu na ukončenie jeho 

individuálneho členstva jeho zrušenie (spolu s uznesením a odôvodnením jeho 

zrušenia zo strany kolektívneho člena SKrZ)  

d) Stratou registračného preukazu, ktorú je povinný kolektívny člen SKrZ, resp. 

jeho držiteľ oznámiť na sekretariát SKrZ do 10. dní od zistenia jeho straty. V 

takomto prípade bude vydaný nový registračný preukaz s označením 

DUPLIKÁT.  

e) Vylúčením držiteľa registračného preukazu SKrZ rozhodnutím VZ SKrZ.  
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f) Z dôvodu zrušenia, vylúčenia kolektívneho člena SKrZ zo SKrZ 

3. Vydanie nového registračného preukazu SKrZ s označením DUPLIKÁT je možné len 

v prípadoch časť VI. bod č.0l / a,b,c  a  bod č. 02 / a,d,f,  a to na základe žiadosti o 

nové členstvo a individuálneho posúdenia VV SKrZ  s poplatkom v zmysle platného 

Sadzobníka poplatkov. 

4. V prípade časť VI. bod č. 02, bod b) a c) je možná obnova členstva a registračného 

preukazu najskôr po uplynutí 12 mesiacov, (od doručenia žiadosti na VV SKrZ 

o ukončenie individuálneho členstvazrušenie registračného preukazu SKrZ) s 

poplatkom v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a povinnosťou uplatnenia zásady 

tzv. „výchovného“ v zmysle Prestupového poriadku SKrZ. 

  

VII. Záverečné ustanovenia. 
 

1. Všetky poplatky súvisiace s registráciou sa musia hradiť len bezhotovostným 

prevodom na účet SKrZ,  č. účtu: 1788279653 / 0200 s uvedením variabilného 

symbolu 1111 a uvedením účelu platby v časti „oznam pre prijímateľa“. 

2. Porušenie ustanovení Registračného poriadku SKrZ je kvalifikované ako priestupok, 

ktorý rieši Disciplinárna komisia SKrZ. 

3. Výklad tohto Registračného priadku SKrZ vykonáva VV SKrZ, ktorý má právo 

rozhodnúť aj o veciach, ktoré nie sú v texte priamo špecifikované. Jeho zmeny a 

doplnky schvaľuje VZ SKrZ, resp. Rada predsedov, ak jej bude VZ SKrZ táto 

právomoc postúpená. 

4. Tento Registračného poriadok SKrZ bol schválený VZ SKrZ konaným dňa 31. mája  

2014. 

5. Tento Registračného poriadok SKrZ nahrádza prechádzajúci znenia a je účinný od 1. 

júna 2014. 
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