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Pokyny k registrácii pre sezónu 2021/2022 

Registrácia na sezónu 2021/2022 bude prebiehať elektronicky cez register.kraso.sk 

Termín elektronickej registrácie (aktualizácia existujúcich členov, registrácia nových členov, 

ukončenie členstva) je do 31.8.2021. Následne bude aktualizovaný aj Slovenský športový 

portál. 

 

Prístup do databázy 

Všetky kluby dostali prístupové heslo do registra SKrZ. V prípade, že niektorý klub /predseda 

nemá prístup do registra, kontaktujte TK na tk@kraso.sk 

 

Dôležitá informácia 

V databáze SKrZ sú evidnovaní len členovia SkrZ. To znamená, že členovia oddielu, ktorí 

nie sú zároveň aj členmi SkrZ, tam uvedení byť nemajú. Preto, ak máte takýchto členov, ktorí 

sú v databáze uvedení, prosím o zaslanie ich zoznamu. Následne budú z databázy 

vymazaní. 

 

Registrácia existujúcich členov 

V tomto registri prosím skontrolovať + upraviť údaje o členoch klubu – záložka Osoba.  

Dôležitá je kontrola rod. čísla jednotlivých členov. 

 

V prípade potreby upravy údajov po kliknutí na Zmeniť, potom otvoriť záložku Celý formulár: 
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Registrácia nového člena 

Pokiaľ máte nových členov, je potrebné pridať osobu, zadať všetky údaje a nahrať fotografiu. 

Následne bude novým členom pridelené registračné číslo. 

 

V prípade nových členov je nutné na tk@kraso.sk zaslať riadne podpísanú a oscanovanú 

Prihlášku na registráciu nového člena.  

 

Ukončenie členstva 

Ak niekto ukončil členstvo vo zväze, resp. ho neregistrujete na nadchádzajúcu sezónu, treba 

vyplniť pole Člen do: 31.8.2021 

Doregistrovanie existujúcich členov chýbajúcich v databáze 

V prípade chýbajúcich, už existujúcich členov klubu, postupujte ako v prípade registrácie 

nového člena a pole Člen od vyplňte nasledovne: 

 

- pri pretekároch uveďte dátum od dovŕšenia veku 6 rokov 

- pri funkcionároch uveďte dátumu zvolenia alebo 1.9.2018 

- pri ostatných členoch uveďte dátum 1.9.2018. 

 

Údaje o klube 

Prosíme o kontrolu údajov o klube. V prípade, že sa niečo zmenilo je potrebné údaje upraviť. 
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Potvrdenie o úhrade reg. poplatku 

Registračný poplatok uhraďte do 31.8.2021 na základe počtu členov, ktorí sú evidovaní 

v registri SKrZ. Potvrdenie o úhrade zašlite na tk@kraso.sk  

Registračné preukazy 

Platnosť reg. preukazov sa už nebude od tejto sezóny obnovovať, a preto nie je nutné ich 

zasielať na sekretariát SKrZ. Reg. preukazy plne nahrádza zápis do Slovenského športového 

portálu. Členovia si môžu svoje preukazy nechať, no nebude sa nich už prihliadať.  

 

V prípade technických problémov alebo nejasností nás kontaktujte na tk@kraso.sk  alebo  

0915 300 197 

 

 

 

 

Technická komisia pri VV SKrZ 

V Bratislave 1.8.2021 

 


