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Zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie 
 
Technická komisia navrhuje zrušenie registračných preukazov členov SKrZ a navrhuje ich 
nahradenie zápisom do Informačného systému športu SR (ďalej ISŠ). Tento zápis je pre 
zväz povinný, a preto musí byť aj aktuálny. 
 

ISŠ je verejne dostupný a ktokoľvek má možnosť skontrolovať platnosť registrácie, 
príslušnosť ku klubu, platnosť licencie u trénerov a rozhodcov a históriu prestupov u 
pretekárov.  
 

Momentálne pracujeme na doplnení všetkých chýbajúcich záznamov tak, aby od nového reg. 
obdobia stačilo aktualizovať iba ukončenia členstva resp. pridať záznamy nových členov. 
 

Existujúce registračné preukazy si môžu ich majitelia nechať, alebo vrátiť na sekretariát 
SKrZ, kde budú zlikvidované. Ich platnosť sa už obnovovať nebude. 
 

Takýto návrh zasahuje do viacerých procesov SKrZ, preto navrhujeme úpravu smerníc a 
dokumentov nasledovne: 
 

Registračný poriadok - priložený celý dokument, zmeny nastali v bodoch: 
Čl. I, bod 2 
Čl.II, bod 3 - nie sekretariát, ale TK prekontroluje úplnosť predložených dokumentov 
Čl. II, bod 4  
Čl. II, bod 8 
Čl. IV - celý 
Čl. V, bod 1 
Čl. V, bod 2 
Čl. VI., bod 2 
Čl. VI., bod 3 
Čl. VI., bod 4 
 

V celom dokumente nahrádza pôvodný termín “registračný preukaz” termín “registrácia” 
 

Prestupový poriadok 
Čl. II, bod 11-13 - zrušenie povinnosti odovzdania reg. preukazu 
11) 
Materský  klub  je  povinný  do  žiadosti  o  prestup/hosťovanie  žiadateľa  uviesť  stanovisko  
k 
prestupu/hosťovaniu  a  pripojiť  podpis  štatutára  klubu.  Materský  klub  je  povinný  žiadosť 
o prestup/hosťovanie doporučeným listom, alebo osobne vrátiť žiadateľovi najneskôr 1 
pracovný deň pred začiatkom prestupového obdobia. 
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12) Žiadateľ  potom  v  prestupovom  období  doporučeným  listom alebo elektronicky 
zašle  na  sekretariát SKrZ  alebo osobne odovzdá oproti podpisu žiadosť s potvrdením o 
zaplatení poplatku za žiadosť o prestup / hosťovanie v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov SKrZ. 
 

13) V prípade, že materský klub napriek preukázanému včasnému doručeniu žiadosti 
nesplní svoju povinnosť, uvedenú v bode 11 tohto poriadku , má sa za to, že voči 
prestupu/hosťovaniu nie sú námietky/prekážky. V takomto prípade žiadateľ túto skutočnosť v 
prestupovom období oznámi doporučeným listom alebo elektronicky TK SKrZ, ktorá vec 
prešetrí a rozhodne o prestupe/hosťovaní. 
 

 

Čl. II, bod 15 -zrušiť 
15) V prípade, že materský klub žiadateľovi jeho registračný preukaz nevydá v súlade s ust. 
bodu 11 tohto poriadku, ani neuvedie vážne dôvody jeho nevydania, môže byť na náklady 
tohto klubu vystavený duplikat registračného preukazu za poplatok a voči klubu začaté 
disciplinárne konanie 
 

Cl. IV, bod 18 
18) O prestupoch je TK SKrZ povinná rozhodnúť do 30.6. daného roka. Rozhodnutie o 
prestupe sa zapíše do žiadosti o prestup žiadateľa. Originál žiadosti sa uloží na sekretariáte 
SKrZ. Kópiu zašle SKrZ  e-mailom obom  klubom. TK zároveň zaeviduje zmenu klubovej 
príslušnosti v Informačnom systéme športu. 
Oznámenie  o  rozhodnutí  musí byť odoslané  účastníkom prestupového konania do 5 
pracovných dní odo dňa rozhodnutia TK SKrZ. 
 

Poriadok pre rozhodovanie sporov 
Čl. IX., bod 9.5.2. 
 

uvedenie  toho,  kto  podanie  robí,  ak  je  navrhovateľom  fyzická  osoba 
uvedenie:   mena,   priezviska,   dátumu   narodenia   a bydliska,   vrátane 
identifikácie  členského  vzťahu  k SKrZ  (t.j.  číslo  registrácie)  a 
ak  je  navrhovateľom  právnická  osoba 
uvedenie:  obchodného  mena/názvu,    sídla,  IČO,  vrátane  identifikácie členského vzťahu 
k SKrZ,ak je navrhovateľom orgán SKrZ alebo  orgán športovej organizácie s príslušnosťou k 
SKrZ jeho identifikácia, 
 

Sadzobník poplatkov 
Čl. VI, bod 3 - zrušiť 
Poplatok za vydanie duplikátu registračného preukazu  
 

Prihláška na registráciu člena SKrZ 
Zrušiť povinnosť priložiť fyzicky fotografiu žiadateľa 
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