POKYNY K VYPLNENIU REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU
ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV
S PRÍSLUŠNOSŤOU K SLA K ZÁPISU DO INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU ŠPORTU
1. Vyplnený Registračný

formulár vytlačte so všetkými stranami a s podpisom na

formulári úradne overeným u notára alebo na matrike miestneho úradu.
2.

K formuláru s úradne overeným podpisom priložte:
a) úradne overené kópie všetkých Vašich dokladov preukazujúcich Vašu
odbornú spôsobilosť:
- v prípade, ak dokladujete odbornú spôsobilosť vysokoškolským diplomom, je
potrebné doložiť overenú kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
- v prípade, ak dokladujete odbornú spôsobilosť stredoškolským dokladom, je
potrebné doložiť overenú kópiu vysvedčenia alebo maturitného vysvedčenia
- v prípade, ak dokladujete odbornú spôsobilosť osvedčením o odbornej
spôsobilosti,, je potrebné doložiť overenú kópiu tohto osvedčenia s výnimkou
osvedčenia vydaného Slovenskou lyžiarskou asociáciou, kedy postačuje obyčajná
kópia.
b) úradne overenú kópiu o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní alebo odbornej
kvalifikácii, v prípade ukončeného vzdelania alebo odbornej kvalifikácie v zahraničí
(diplom alebo osvedčenie)

3. Originál výpisu z registra trestov, v prípade vykonávania činnosti športového
odborníka pre mládež nie starší ako 3 mesiace (mládežou sa rozumie športovec do 23
rokov veku - § 3 písm. n) Zákona o športe). V prípade vykonávania činnosti
športového odborníka pre dospelých (nepracuje s mládežou), sa bezúhonnosť
preukazuje Čestným prehlásením o bezúhonnosti .

4. Predložené doklady sa nevracajú a SLA ich archivuje pre potreby kontroly zo strany
MŠVVaŠ SR.

5.

Registračný formulár s úradne overeným podpisom a s priloženými dokladmi zašlite
doporučenou poštou na adresu sídla: Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská
15, 058 01 Poprad. Na obálku do ľavého horného rohu odporúčame napísať
“Registračný formulár ISŠ“.

Vysvetlivky k jednotlivým častiam formuláru
I. Všeobecná časť: OSOBNÉ ÚDAJE
Osobné údaje sa zverejňujú bez rodného čísla a adresy športového odborníka.
Titul, priezvisko, meno
– uveďte v tomto poradí váš akademický titul pokiaľ ste jeho držiteľom, priezvisko, krstné
meno
Dátum narodenia
- uveďte dátum vášho narodenia v tvare deň/mesiac/rok
Rodné číslo
- uveďte vaše rodné číslo
Štátna príslušnosť
- uveďte vašu štátnu príslušnosť (napr. Slovenská republika, Poľsko, a pod...)
Adresa trvalého pobytu
- uveďte vašu adresu trvalého pobytu tak ako je vedená na vašom osobnom identifikačnom
preukaze (OP)
Adresa na doručovanie
- uveďte adresu, kde požadujete doručovanie písomností a zásielok
E-mail
- uveďte vašu osobnú elektronickú adresu v tvare „pomenovanie@doména“
Mobil / Telefón
-uveďte vaše telefónne číslo v tvare +XX XXX XXX XXX
II. Špeciálna časť: PROFESIJNÉ ÚDAJE
V osobitnej časti formuláru vyplňujete dva alebo viac druhov profesijných údajov športových
odborníkov. Pod písmenami A až C sú uvedené jednotlivé kategórie športových odborníkov,
vykonávajúcich odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej na
základe osobitného predpisu (Zákon o športe).

Pod písmenom D sú zase uvedené jednotlivé kategórie športových odborníkov, ktorí na
vykonávanie odbornej činnosti v športe v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SLA a FIS
nepotrebujú odbornú spôsobilosť.
V častiach A až D si vyhľadajte športového odborníka napr. tréner, inštruktor, rozhodca,
obsluhovateľ EČZ, člen technickej čaty a iné, pod ktorým sa chcete registrovať. Je možné, že
sa budete registrovať nielen na jeden druh vykonávanej odbornej činnosti, ale na viacero
(napr. ako tréner a rozhodca alebo zároveň aj hospodár pretekov). V takýchto prípadoch
vyplňujte vždy tú časť formuláru, ktorá zodpovedá činnosti, ktorú ako platený športový
odborník vykonávate alebo budete vykonávať.
Na každú vypísanú činnosť je potrebné uviesť a následne predložiť vždy len jeden doklad o
odbornej spôsobilosti, o zápis ktorej žiadate (napr. k trénerovi je potrebné uviesť údaje z
diplomu alebo osvedčenia a súčasne, ak sa registrujete aj ako rozhodca, uvádzate údaje z
príslušného osvedčenia). Tie kategórie športových odborníkov, ktorí na vykonávanie svojej
činnosti potrebujú odbornú spôsobilosť, sú uvedené v častiach A až C formuláru samostatne
každý športový odborník s uvedením konkrétneho názvu športového odborníka a ostatných
údajov na vyplnenie (tie sú vysvetlené nižšie).
Ostatní športoví odborníci, ktorých odborná spôsobilosť sa nevyžaduje, sú uvedení spoločne
v časti D formuláru formou kolóniek, v ktorých krížikom označte konkrétnu kategóriu
športového odborníka. Opätovne je možné a pravdepodobné, že označíte a budete sa
registrovať nielen v jednej kategórii uvedenej v tejto časti formuláru, ale vo viacerých (napr.
ako hlásateľ a člen technickej čaty).

Vysvetlivky k častiam A až C:
Druh športu
- uveďte druh športu v ktorom pôsobíte (napr. zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky
na lyžiach, a pod...)
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe
- uveďte presné pomenovanie druhu odbornej činnosti, ktorú vykonávate podľa §6, ods. 1
ZoŠ (napr. tréner zjazdového lyžovania III. kvalifikačný stupňa, rozhodca bežeckého lyžovania
I. kvalifikačného stupňa, dopingový komisár, technický delegát FIS a pod...)
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti
- uveďte informáciu z dokladu o odbornej spôsobilosti napr. číslo z diplomu VŠ, alebo
osvedčenia o vzdelaní. Ak predmetný doklad nemá číslo uveďte „Neuvádza sa“
Dátum vzniku odbornej spôsobilosti
- uveďte časový údaj vzniku podľa dokladu o odbornej spôsobilosti (na diplome, na
osvedčení; nie na licencii). V prípade, ak doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné
spojenie "neuvádza sa". Uvádza sa v tvare dd.mm.rr.
Dátum skončenia odbornej spôsobilosti

- uveďte časový údaj skončenia odbornej spôsobilosti podľa dokladu o odbornej spôsobilosti,
ak je časovo obmedzené. Ide o osvedčenia s obmedzenou dobou platnosti. V prípade, ak
doklad tento údaj neobsahuje, uvedie sa slovné spojenie "neuvádza sa". Uvádza sa v tvare
dd.mm.rr.

Doklad vydal
- uveďte meno inštitúcie, ktorá vydala predmetný doklad o spôsobilosti (názov Vysokej
školy v prípade diplomu, resp. SLA v prípade Osvedčenia, a pod....)
Právny titul na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť v
športovej organizácii (pri zmluvných vzťahoch aj údaj o období trvania zmluvy,
zamestnanec)
- uveďte na základe akého právneho dokumentu vykonávate vyššie uvedenú športovú
činnosť (pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o dobrovoľníctve,
menovanie do funkcie, a pod...) a údaj o dobe trvania tohto vzťahu .

