REGISTRAČNÝ FORMULÁR
ŠPORTOVCA SLA
Dolupodpísaný /á žiadam Slovenskú lyžiarsku asociáciu o vykonanie zápisu nasledovných
údajov o športovcovi podľa § 4 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a § 80 ods. 1, 2, 4 a 5
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov do Informačného
systému športu:

I. Všeobecná časť: OSOBNÉ ÚDAJE
Titul ( pred menom)/ Titul (za menom)
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Štátna príslušnosť
Adresa trvalého pobytu
Adresa na doručovanie
(ak sa líši od trvalého pobytu)

E-mail
Mobil / Telefón
Označenie zdrojovej evidencie SLA

Vyplní SLA

Dátum úhrady členského poplatku

Vyplní SLA

II. Špeciálna časť:
PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 80 ods. 2 a 4 Zákona č. 440/2015 Z.z.
A : Profesionálny športovec
Druh športu

Druh vykonávanej odbornej činnosti
v športe

Pretekár

Číslo bankového účtu na príjem
a použitie :

-----------------------------------------------------------------

1./ Dotácie

IBAN:

2./ Sponzorského

IBAN:

IČO

(ak sa jedná o fyzickú osobu podnikateľa-SZČO)

Obchodné meno a miesto podnikania
(ak sa jedná o fyzickú osobu podnikateľa-SZČO)

Právny titul na základe ktorého fyzická
osoba vykonáva činnosť
profesionálneho športovca

(pri zmluvných vzťahoch aj údaj o období trvania
a ukončenia zmluvy)

Dátum vzniku zmluvného vzťahu
Dátum ukončenia zmluvného vzťahu
Dátum poslednej účasti na súťaži
Reprezentovaný štát

Dátum telovýchovno-lekárskej

prehliadky

1./
2./
Športové výsledky na podujatiach 3./
mimoriadneho významu (OH, OHM,
EOFM, MS, MSJ, SPcelkom, SP1kolo,
4./
UNIV)
5./
6./
7./
Udelené čestné štátne tituly a ocenenia
III. Špeciálna časť:
PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 80 ods. 2 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z.
B : Amatérsky športovec
Druh športu

Druh vykonávanej odbornej činnosti
v športe

Pretekár

Číslo bankového účtu na príjem
a použitie :

-----------------------------------------------------------------

1./ Dotácie

IBAN:

2./ Sponzorského

IBAN:

Právny titul na základe ktorého fyzická
osoba vykonáva činnosť amatérskeho
športovca
(pri zmluvných vzťahoch aj údaj o období trvania
a ukončenia zmluvy)

Dátum vzniku zmluvného vzťahu

Dátum ukončenia zmluvného vzťahu
Dátum poslednej účasti na súťaži
Reprezentovaný štát

Dátum telovýchovno-lekárskej
prehliadky
1./
2./
3./
Športové výsledky na podujatiach
mimoriadneho významu (OH, OHM,
4./
EOFM, MS, MSJ, SPcelkom, SP1kolo,
UNIV)
5./
6./
7./
Udelené čestné štátne tituly a ocenenia

Čestné prehlásenie
Ako športovec čestne prehlasujem svojím podpisom, že všetky vyššie uvedené údaje sú
pravdivé.
a) Som členom SLA
b) Som bezúhonný
c) Som si vedomý právnych následkov, ktoré vyplývajú z neúplných alebo
nepravdivých údajov - priestupok podľa § 96 zákona č. 440/2015 Z.z.

Prílohy:
-

Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Dátum:

Vlastnoručný podpis
Úradne overený podpis

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Dolu podpísaný, meno............................... priezvisko...............................................................
dátum narodenia ...........................................
miesto trvalého pobytu.............................................................................................................
Som nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej
dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne
nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo
verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, alebo
c) iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou
bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.
Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin podľa odseku 2
zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto čin odsúdený.

V ................................. dňa:...................................

Overený podpis:

