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Pokyny k registrácii pre sezónu 2022/2032 

Pre úspešnú a kompletnú registráciu pre sezónu 2022/2023 sú potrebné nasledujúce kroky: 

1. Elektronická registrácia cez register.kraso.sk 

2. Vyplnenie reg. hárku s podpisom člena/zákonného zástupcu (týka sa nových členov) 

3. Zaslanie potvrdenie o úhrade registračného poplatku za kolektívneho člena 

a individuálnych členov 

4. Zaslanie kompletného menného zoznamu členov klubu, ktorý sú na nasledujúcu 

sezónu registrovaní (možnosť stiahnuť priamo z registra) 

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

ukončenie členstva) a zaslanie všetkých dokumentov fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ je 

do 31.8.2022. Následne bude aktualizovaný aj Slovenský športový portál. 

Registračné hárky, potvrdenie o zaplatený a 2x vytlačný kompletný menný zoznam 

členov musia byť zaslané aj fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ rovnako do 31.8.2022. 

 

Prístup do databázy 

Všetky kluby majú prístup 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 evidovaní len členovia SkrZ. To znamená, že členovia oddielu, ktorí nie 

sú zároveň aj členmi SkrZ, tam uvedení byť nemajú.  

 

Registrácia existujúcich členov 

V prípade existujúcich členov skontrolujte správnosť ich údajov. V prípade potreby upravy 

údajov kliknite na Osoba,  následne Zmeniť, potom otvoriť záložku Celý formulár.  

Všetky zmeny, ktoré ste urobili v registri zároveň zašlite na tk@kraso.sk  
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Registrácia nového člena 

Pokiaľ máte nových členov, je potrebné pridať osobu, zadať všetky požadované údaje a 

nahrať fotografiu. 

Následne bude novým členom pridelené registračné číslo. Do kolónky „Člen od“ uveďte 

1.9.2022 

 

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

a oscanovanú Prihlášku na registráciu nového člena. Zároveň je nutné fyzickú kópiu 

Prihlášky zaslať spolu s ďalšími dokumentmi na adresu sekretariátu SKrZ. 

http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2021/07/Prihlaska-na-novu-registraciu-individualneho-clena.pdf
http://www.kraso.sk/kontakt/
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Ukončenie členstva 

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

vyplniť pole Člen do: 31.8.2022 

Upozornenie: V registri vidíte aj členov, ktorí už v minulosti ukončili členstvo (v kolónke Člen 

do je vypísaný dátum). Pre evidenciu týchto členov z registra nemažte, v prípade obnovy 

členstva v budúcnosti, alebo prestupu je nutné mať tento záznam. 

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 5 rokov 

- pri funkcionároch uveďte dátumu zvolenia alebo 1.9.2019 

- pri ostatných členoch uveďte dátum 1.9.2019 

V prípade doregistrácie existujúcich členov je nutné opätovne zaslať vyplnený registračný 

hárok podpísaný členom/zákonným zástupcom. 

 

Údaje o klube 

Prosíme o kontrolu údajov o klube. V prípade, že došlo k zmenám je potrebné údaje upraviť 

a nahlásiť zmenu na tk@kraso.sk. 

 

Potvrdenie o úhrade reg. poplatku 

Všetky poplatky súvisiace s registráciou sa hradia bezhotovostným prevodom na účet SKrZ, 

č. účtu: SK04 0200 0000 0017 8827 9653. Poplatok je možné uhradiť spoločne za kolektívne 

členstvo a individuálnych členov. Do poznámky pre prijímateľa uveďte názov klubu. 

Registračný poplatok uhraďte do 31.8.2022 na základe počtu členov, ktorí sú evidovaní 

v registri SKrZ. Potvrdenie o úhrade zašlite na tk@kraso.sk a zároveň spolu s ostatnými 

dokumentami fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ. 

Upozorňujeme na zmenu výšky poplatkov: 

• Kolektívny člen – 50 EUR 

• Individuálny člen počas reg. obdobia (do 31.8.2022) – 10 EUR 

• Individuálny člen mimo reg. obdobia (po 31.8.2022) – 20 EUR 

Členský poplatok za členov, ktorým bol schválený prestup v riadnom prestupovom období sa 

neuhrádza. 
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Kompletný menný zoznam členov klubu 

Spolu s ďalšími dokumentmi je nutné zaslať na adresu sekretariátu SKrZ aj kompletný 

menný zoznam členov klubu v 2 kópiách. Jedna kópia zostane uložené na sekretariáte SKrZ, 

druhá kópia bude potvrdená a následne vrátená klubu. 

Menný zoznam je možné stiahnuť priamo z register.kraso.sk a to v nasledujúcich krokoch: 

1. Zobrazte všetkých členov svojho klubu 

2. Kliknite na 3 bodky vedľa vyhľadávacieho okna a vyberte „Člen do“ 

3. V okne „Člen do“ vyberte „Je prázdny“ resp. „Its empty“ 

4. Kliknite na lupu vyhľadávania 

5. V záhlaví zobrazenej tabuľky kliknite na prázdny štvorček v ľavom rohu a vyberte 

všetky záznamy 

6. Kliknite na „Akcie“ resp. „Actions“ 

7. Kliknite na export a zobrazí sa okno na pravej strane, kde vyberte nasledujúce polia: 

Meno, Priezvisko, Pohlavie, Druh športovej činnosti a Člen od. 

8. Kliknite opäť na červené tlačidlo Export. Záznamy sa stiahnu v exceli. 

9. Excel vytlačte v 2 kusoch a priložte k ostatným dokumentom na fyzické zaslanie. 

 

 

 

 

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

p. J. Čekovskú na 0915 300 197 
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Technická komisia pri VV SKrZ 

V Bratislave 8.8.2022 

 


