
Príloha 1 

Vzor 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Drieňová 22 

826 86 Bratislava 29 

VEC 

Návrh na registráciu 

Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších 

predpisov predkladá návrh na registráciu občianskeho združenia s názvom: 

............................................................................................................................................ 

(vypísať presný názov totožný s názvom uvedeným v priložených stanovách – vrátane 

veľkých a malých písmen, úvodzoviek, pomlčiek a pod.) 

Sídlo: 

............................................................................................................................................ 

Členovia prípravného výboru: 

1.(meno a priezvisko) ..................................................... (rodné číslo) .............................. 

(bydlisko, adresa + PSČ) ......................................................... (podpis) ............................. 

 

2.(meno a priezvisko) ..................................................... (rodné číslo) .............................. 

(bydlisko, adresa + PSČ) ......................................................... (podpis) ............................. 

 

3.(meno a priezvisko) ..................................................... (rodné číslo) .............................. 

(bydlisko, adresa + PSČ) ......................................................... (podpis) ............................. 

 

Za výbor je oprávnený konať: 

(meno a priezvisko) ......................................................... (rodné číslo) ............................. 

(bydlisko, adresa + PSČ) ............................................................ (podpis) 

............................. 

Prílohy: 2x stanovy 

66 € kolková známka 
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Príloha 2 

 
 
 

 
 

P R I H L ÁŠ K A  K  E V I D E N C I I  
lyžiarskeho klubu/oddielu/telovýchovnej jednoty 

 
 

 PRESNÝ NÁZOV LK/LO/TJ 
podľa registrácie a stanov 

 

 PRACOVNÝ NÁZOV  
podľa zobrazenia vo výsledkoch 

 

DÁTUM VZNIKU  

 ADRESA 
pre zasielanie všetkej korešpondencie zo 

sekretariátu SLA a adresa pre všetky ostatné 

kluby (preteky, školenia) 

 

 KONTAKTNÁ OSOBA  
ADRESA  

TELEFÓN  

FAX  

E-MAIL  

 PREDSEDA LK/LO/TJ 
resp. štatutárny zástupca (zástupcovia) 

 

POČET ČLENOV (členská základňa)  

z toho zaregistrovaných v SLA  

 ŠPECIALIZÁCIA 
 ÚAD – úsek alpských disciplín 
 BÚ – bežecký úsek 
 SÚ – skokanský úsek 
 ÚSK – úsek severskej kombinácie 

 

 ÚS – úsek snowbordingu 
 ÚAL – úsek akrobatického lyžovania 
 ÚLT – úsek lyžovania na tráve 
 ÚZPL – zdravotne postihnutý 

 BANKOVÉ SPOJENIE 
číslo účtu 

 

 IČO  
DIČ  

 
LYŽIARSKY KLUB/ODDIEL/TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SA TÝMTO HLÁSI DO 

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA 
 
 
V..................................... dňa.......................   ........................................... 
         podpis a pečiatka 

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA 

Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry 
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Príloha 3 

SÚPISKA PRETEKÁROV 
na sezónu 2010/2011 

 
LK/LO: _________________________________________________________ 
 
Súpiska za úsek:  ÚAD / BÚ / ÚSnb / SÚ  
 
Tel./ e-mail: _________________________________________________________ 
 
 
Veková kategória:

Číslo reg. 
preukazu SLA: Priezvisko a meno:

Dátum 
narodenia: Fis kód: Suma:

 
 
Celková suma spolu:    Dátum úhrady: 
 
Kontaktné adresy: 

 Organizačný pracovník:  
Telefón:    

 Tréner:    
Telefón:    
 
 

 
____________    __________________________________                           
dátum                                    pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka 
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Príloha 4 
Vyhlásenie športovca pre registráciu v SLA 
 
Beriem na vedomie, že môj podpis pod týmto vyhlásením neznižuje ani nelimituje 
 povinnosť a zodpovednosť organizátorov pretekov  pripraviť a udržiavať pretekárske 
 trate v súlade s pravidlami a bezpečnostnými predpismi FIS a SLA. 
 

priezvisko meno dátum narodenia LK-LO: 

        
 

1. Súťažný poriadok, pravidlá a predpisy SLA 
Vyhlasujem, že pri účasti na akýchkoľvek pretekoch, ktoré sú súčasťou kalendára SLA,  budem 
dodržiavať všetky pravidlá uvedené v súťažnom poriadku SLA vzťahujúce sa na dané preteky.  

 
2. Oboznámenie sa s rizikom 

Plne si uvedomujem riziko spojené s mojou účasťou na podujatiach SLA, ktoré by mohlo vzniknúť 
pôsobením rýchlosti a gravitačných síl pri tréningovom procese či pri pretekoch. Uvedomujem si, že 
riziko rastie spolu s mojim úsilím dosiahnuť čo najlepší výsledok, čo je zapríčinené mojou snahou 
zvýšiť svoj výkon. Tiež akceptujem aj riziko spôsobené  s prírodnými podmienkami, technickým 
vybavením a poveternostným vplyvom ako aj s prírodnými či umelými prekážkami.  
Uvedomujem si, že svojou činnosťou môžem zapríčiniť sebe alebo druhej osobe zranenie, 
v extrémnych prípadoch smrť.  
Uvedomujem si, že všetky vyššie uvedené riziká a nebezpečenstvá vzťahujúce sa na moju účasť 
môžu ohroziť tretie osoby, či už počas tréningového procesu alebo pretekov. 
Súhlasím, že vždy vykonám prehliadku trate a okamžite upovedomím svojho trénera, člena 
organizačného výboru alebo technického delegáta o mojich výhradách k bezpečnosti trate. Zároveň 
som si vedomý, že som zodpovedný za vhodný výber môjho výstroja, za rýchlosť, s ktorou pretekám 
a za výber mojej stopy počas pretekov alebo tréningového procesu. 

 
3. Osobná zodpovednosť 

Beriem na vedomie, že môžem byť osobne zodpovedný za škody prípadne zranenie spôsobené tretej 
osobe, ktoré vzniklo ako následok mojej účasti v tréningovom procese alebo na pretekoch. Súhlasím 
s tým, že organizátor nie je zodpovedný za kontrolu môjho výstroja. 

  
4. Rozsah zodpovednosti 

Z rozsahu povoleného zo zákona,  zbavujem SLA, organizátorov, vedúcich súťaží, rozhodcov, 
dobrovoľníkov a zamestnancov stredísk zodpovednosti vyplývajúcej z akéhokoľvek zranenia alebo 
škody spôsobenej mojou účasťou v tréningovom procese alebo na pretekoch schválených SLA.  

 
5. Sporné otázky (rozhodnutia) 

Súhlasím, že sporné otázky sa budú riešiť v súlade so stanovami, disciplinárnym poriadkom 
a ostatnými predpismi SLA. Prípadné súdne spory budú riešené na území Slovenskej republiky 
v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 
Vyhlásenie športovca som si prečítal a porozumel som mu: 
  

miesto dátum podpis pretekára 

      
 
Pre neplnoletých pretekárov: 
Potvrdzujem, že ako zákonný zástupca pretekára súhlasím s týmto vyhlásením a s podmienkami 
uvedenými v tomto vyhlásení: 
 

meno zástupcu (tlačeným písmom) vzťah 
    

podpis dátum 
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Príloha 5 

Ž i a d o s ť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK  podľa VZN ŽSK č.  4/2004 

pre  rok    2011 

     

A.  ÚDAJE   O   ŽIADATEĽOVI 

 

 

1. Úplný názov (meno)  žiadateľa :   

 

 

2.  Sídlo (adresa) ,  PSČ:                              

 

 

3.  Okres:  

 

4.   Kraj:  

            

5.   Tel.: 

 

fax: 

 

e-mail: 

 

6.   IČO žiadateľa: 

 

DIČ: 

 

7.  Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):   

 

      -     :  

      -     telefón: 

     

8.   Právna forma  organizácie žiadateľa :  

 

 

9.   Bankové spojenie: 

 

 

pobočka: 

 

 10.   Číslo účtu: 

 
kód banky: 
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B.  ÚDAJE  O AKCII : 

 

 

1.  Účel, na ktorý sa dotácia žiada: 

   

             

2.  Termín realizácie:       

 

3.  Požadovaná   výška   dotácie v EUR:                                         

 

 

4.  Odôvodnenie potreby dotácie:                                                          

 

 

5.  Stručná charakteristika projektu : 

 

 

 

 

 

 

6a.  Návrh formy účasti a publicity ŽSK v rámci projektu (spoluorganizátor, záštita, čestný hosť,      

     ocenenie, dary ...)   

 

 

 

6b.Forma propagácie  projektu ( letáky, médiá, ...)  

 

      

7.  Použitie dotácie na úhradu (uviesť výdavky) : 
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8. Žiadateľ uvedie stručnú prezentáciu doterajších aktivít: 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dotácie pridelené žiadateľovi v minulých rokoch: 
 

Rok Poskytnutá dotácia od 

ŽSK 

Celkový rozpočet akcie Poznámka 

  

 

 

 

 

 

     

     

   

 

  
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú  pravdivé. 
 
 
 
 

 

Prílohy  (podľa podmienok uvedených v čl.   VI     VZN ŽSK č. 4/2004  

 

 

 

V ................................................. dňa ............................... 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Podpis štatutárneho zástupcu 

                                                                  Pečiatka:                                                                          (konateľa , oprávneného konať                                                                                   

  v zastúpení žiadateľa) 
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Príloha 6: Dotazník 

 

Dobrý deň, som študentka tretieho ročníka na Vysokej škole banskej – TU v Ostrave na 

odbore športový management. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníku. Tento 

bude slúžiť len na účely mojej bakalárskej práce na tému založenie lyžiarskeho klubu. Vopred 

Vám ďakujem za Vašu ochotu a Váš čas. 

Katarína Liptajová 

 

1. Pohlavie □ muž   □ žena 
 

2. Mesto, v ktorom bývate  .............................................................. 
 

3. Máte dieťa/deti? □ áno   □ nie 
 
Ak áno v akom je/sú veku? ……………................................... 
 

4. Dali by ste dieťa do lyžiarskeho klubu? 
□ áno   □ nie 

 
5. Čo by Vás najviac ovplyvnilo pri rozhodovaní? 

□ časová náročnosť   □ dopravná dostupnosť   
□ finančná náročnosť   □ osobnosť trénera 
□ referencie od známych  □ obľuba daného športu 
 
□ iné............................................................... 
 

6. Ako často by ste boli ochotní voziť dieťa na tréning (telocvičňa aj svah)? 
□ 2-krát týždenne  □ 5-krát týždenne 
□ 3-krát týždenne  □ 6-krát týždenne 
□ 4-krát týždenne 
 

7. Ako často by ste boli ochotní voziť dieťa na tréning v letnej príprave? 
□ 2-krát týždenne 
□ 3-krát týždenne 
□ 4-krát týždenne 
 

8. Ako často by ste absolvovali s deťmi tréning cez voľné dni a prázdniny? 
□ nie celý víkend, nie každý prázdninový deň 
□ celý víkend, nie každý prázdninový deň 
□ celý víkend, každý prázdninový deň 
□ podľa pracovnej vyťaženosti 
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9. Absolvovali by ste s dieťaťom výjazd do zahraničia na začiatku alebo konci sezóny? 
□ nie 
□ áno, jeden výjazd ročne 
□ áno aj viacero výjazdov 
 

10.  Absolvovali by ste s dieťaťom týždenne letné sústredenie? 
□ áno v mieste bydliska 
□ áno aj mimo miesta bydliska 
□ áno aj mimo miesta bydliska pokiaľ by vyhovoval dátum 
□ nie 
 

11. Aký spôsob dopravy by ste zvolili? 
□ vlastným autom na každý tréning 
□ vlastným autom, striedavo po dohode s ostatnými rodičmi   

 □ klubovým autom z dohodnutého miesta 
□ klubovým autom vyzdvihnúť deti z miesta bydliska 

 
12. Aký spôsob platby by Vám vyhovoval? 

□ za odtrénovanú hodinu 
□ mesačný poplatok 
□ jednorazová ročná platba 
□ zvýšený vstupný poplatok a následné mesačné platby 
 

13. Boli by ste ochotný mesačne zaplatiť (zahŕňa plat trénera, poplatok za telocvičňu, 
nákup materiálu – vŕtačka, tyče, v prípade využívania klubového auta aj poplatok za 
benzín) 

□ 30€  □ 50€  □ 70€  □ 100€ 
 

14.  Boli by ste ochotný prispievať na fungovanie klubu v ďalších rokoch aj mimo 
členských poplatkov? 

□ nie 
□ áno  □ formou sponzoringu    

□ formou daru 
  □ dodaním materiálu potrebného na tréningové účely 

 
 

 

 

 


