Vážení predstavitelia kolkárskych klubov!
V zmysle platnej legislatívy sú športové kluby povinné sa zaregistrovať do informačného systému
športu ( IS športu).
Prvý krok, ktorý je potrebný urobiť je zaregistrovať 1 fyzickú osobu z daného klubu, ktorá bude
spravovať údaje v registri.
Žiadosť sa podáva tu: https://ziadosti-sport.iedu.sk/client/register

Pozor údaje musia byť pravdivé. Osoba následne zadá úplnú adresu, emailovú adresu a heslo na
prístup do registra.
Po zaregistrovaní fyzickej osoby Vám na uvedenú emailovú adresu príde e-mail na aktiváciu
užívateľského konta. Kliknutím na link v e-maily bude Vaše konto aktivované.
Potom sa cez tento odkaz : https://ziadosti-sport.iedu.sk/client prihlásite.

Pozor oddiely, ktoré sú súčasťou napríklad Telovýchovnej jednoty alebo právnickej osoby (s.r.o. , a.s.
a pod.) si preveria u štatutárnych zástupcov či už Telovýchovná jednota alebo právnická nie je
registrovaná. Ak je registrovaná
Kliknú na zelené políčko podať novú žiadosť
Potom v časti Žiadosti pre register právnických osôb v športe kliknúť na link
Poskytnutie prístupu do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe a jej príslušných
fyzických osobách
V štvorčeku Organizácia napísať názov alebo IČO Vašej organizácie.
Potom kliknúť na zelené políčko Ďalej
Systém Vyhľadá organizáciu aj s príslušným IČO.
Kliknúť do štvorčeka čestné vyhlásenie
Kliknúť na odoslať formulár na MŠ SR.
V ďalšom kroku je možnosť vytlačiť si formulár.
V vytlačenom formulári je nutné uviesť mená a priezviská štatutárnych zástupcov Vašej organizácie,
ktorí toto tlačivo tiež podpíšu.
Podpísanú žiadosť žiadateľ vloží do obálky a zašle na adresu zapisovacej autority

Národné športové centrum
Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava
Celý návod ako postupovať pri registráciách nájdete tu:
https://ziadosti-sport.iedu.sk/page/ako-podat-ziadost

Žiadame kluby, aby pristúpili k registrácii svojich klubov v čo najkratšom čase.
Po registrácii klubu v IS športu písomne oznámiť túto skutočnosť na sekretariát SKoZ na e-mail
sekretariat@kolky.sk
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