
SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ 
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia 

    Pokyny k registrácii 2018/19   VP 03/2018 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 03/2018 
23.8.2018 

Nahrázda Vnútorný predpis číslo 10/2017 z 20.8.2017 

 
Pri registrácii venujte prosím pozornosť: 

 

1. Vypršaniu platnosti všetkých preukazov vydaných na jeseň 2008. Preukazy SKrZ majú platnosť len 10 

rokov. Všetky takéto je potrebné  vrátiť a požiadať o novú registráciu s novou fotkou (č.registrácie 

ponecháme, ale vydáme nový registračný preukaz). 

2. Zákon o športe a požiadavky ministerstva nám ukladajú povinnosť predkladať množstvo údajov 

a dokladov. V minulej sezóne sme vytvorili databázu, ktorú  je potrebné aktualizovať. Do 25.8.2018  

zašle TK každému klubu  zoznam jeho  členov z uplynulej sezóny (všetkých členov, ktorí platia v 

klube členský príspevok), ktorý každú klub zaktualizuje, tzn. preškrtnú alebo červeno vyznačia 

nových členov a dopíšu nových. 

3. Venujte prosím pozornosť pozornosť iniciálam detí. Tak ako ich uvedie budú použité v registri, vo 

výsledkových listinách a diplomoch SKrZ. Z uvedeného dôvodu žiadame pre kontrolu aj kópiu 

kartičky poistencov. 

 

Do 31.8.2018 sa zasielajú elektronicky na register@kraso.sk a gs@kraso.sk oscanovaný 

 Registračný list kolektívneho člena SKrZ, vrátane príloh: 

o Stručný prehľad všetkých členov (meno, priezvisko rok.narodenia), tj s registráciou v SKrZ 

i bez nej 

o K novým preukazom kópiu kartičky poistenca (zdravotná) 

o Vyhlásenie členov, ktorým sa obnovuje členstvo po viac ako dvoch rokov, tj. ho ešte 

nepodpisovali 

o Výpis z registra trestov – tréneri, ktorý ho ešte na SkrZ ešte nezaslali. 

 Prihláška na registráciu individuálneho člena SKrZ – noví (POZOR  aj tí, ktorým skončila 

platnosť preukazov po 10 rokoch) vrátane fotiek.  

 Doklad o úhrade obnovovacieho príspevku. Č.účtu 1788279653/0200, VS: 1111. 50€ (poplatok 

klubu) + za každého individuálneho člena 5€ (netýka sa členov, ktorým bol v poslednom riadnom 

prestupovom termíne schváleny vo Vašom klube prestup, resp.hosťovanie-registračný poplatok bol 

súčasťou zaplateného poplatku za prestup/hosťovanie)  

Následne horeuvedené dokumenty zašlite poštou na sekretariát SkrZ 15.9.2018 

a priložia: 

 Všetky členské preukazy SKrZ Vašich členov (aktívne i pasívne) 

 Fotky nových členov3x3,5cm 

 

Do 31.8.2018 sa elektronicky vypisujú 

 Podrobné údaje o klube v elektronickej podobe – aktualizácia zaslanej tabuľky (identifikačné 

a kontaktné údaje klubu a členov vedenia, zo stanov o volených orgánoch, pravidlách 

uznášaniaschopnosti, ďalej výška členského a pod) 

 Podrobné údaje o jednotlivcoch – všetkých členov klubu (tj aj tých, kt. nie sú členmi SKrZ, ale platia 

členské príspevky v klube) a to tiež v elektronickej podobe (identifikačné a kontaktné údaje, začiatok 

členstva v klube,  odbornosť vrátane č.preukazov a pod, u pretekárov aj kategóriu, info o lekárskej 

prehliadke a termín posledných pretekov) 
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