
 
 

 
   

POSTUPY PRI DORUČOVANÍ PRIHLÁŠKY NA REGISTRÁCIU 
na stránkach: 

zachranmelyze.sk/registracia 
zvazslovenskeholyzovania.sk/registracia 

 
Osobne: 

1. Vyplníte online alebo osobne prihlášku na registráciu jednotlivca alebo 

tímu. 

2. Vaše údaje spracujeme a prihlášku vytlačíme. 

3. Osobne prídete do našej kancelárie na adrese: Páričkova 27, Ružinov v 

Bratislave a prihlášku skontrolujete a podpíšete. Termín a čas návštevy je 

nutné dohodnúť mailom na press@zsl.sk. Dôležité je priniesť osobnú 

fotografiu, ktorú chcete mať na členskom preukaze. Prípadne Vás radi 

vyfotíme aj u nás. 

4. Vaša prihláška bude posúdená výkonným výborom a najneskôr do 30 

pracovných dní Vám bude oznámené, či ste prijatí za riadneho člena (e-

mailom, telefonicky, podľa dohody). 

5. Pokiaľ bude Vaša prihláška vyhodnotená kladne, stačí už len zaplatiť 

členský poplatok na transparetný účet a počkať na zaslanie Zmluvy na 

podpis. 

 

Poštou: 

 1. Vyplníte prihlášku na registráciu jednotlivca alebo tímu. 

2. Vaše údaje spracujeme a prihlášku Vám zašleme na e-mailovú adresu. Vy 

si ju skontrolujete, vytlačíte a podpíšete. 

3. Prihlášku, spolu s osobnou fotografiou zašlete poštou na nasledovnú 

adresu: 

Zväz slovenského lyžovania, o. z. 

Páričkova 27 

821 08  Bratislava – Ružinov 

https://d.docs.live.net/42a780e91e612aee/01_DOKUMENTY%20A%20ZMLUVY/03_DOKUMENTY%20ZSL/02_WORD/HLAVIČKOVÝ%20PAPIER%20ZSL/zachranmelyze.sk
https://d.docs.live.net/42a780e91e612aee/01_DOKUMENTY%20A%20ZMLUVY/03_DOKUMENTY%20ZSL/02_WORD/HLAVIČKOVÝ%20PAPIER%20ZSL/zvazslovenskeholyzovania.sk/registracia
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4. Vaša prihláška bude posúdená výkonným výborom a do 30 pracovných 

dní Vám bude e-mailom oznámené, či ste prijatí. 

5. Pokiaľ bude Vaša prihláška vyhodnotená kladne, stačí už len zaplatiť 

členský poplatok a počkať na zaslanie Zmluvy. 

 

Elektronicky: 

 1. Vyplníte prihlášku na registráciu jednotlivca alebo tímu. 

2. Vaše údaje spracujeme a prihlášku Vám zašleme na e-mailovú adresu, 

ktorú ste uviedli pri vypĺňaní formuláru. 

3. Skontrolujete si e-mailovú schránku (prijatú poštu a pre istotu aj spam), 

kde si nájdete e-mail s prihláškou. Uvedené údaje skontrolujete a 

elektronicky ju aj podpíšete. (Návod ako na to nájdete na našom webe a 

youtubovom kanáli.) 

4. Na e-mailovú adresu press@zsl.sk zašlete mail, s nasledovnými prílohami: 

podpísaná prihláška, osobná fotografia. 

5. Vaša prihláška bude posúdená výkonným výborom a do 30 pracovných 

dní Vám bude e-mailom oznámené, či ste prijatí. 

6. Pokiaľ bude Vaša prihláška vyhodnotená kladne, stačí už len zaplatiť 

členský poplatok na transparetný účet a počkať na zaslanie Zmluvy. 

 

 

 

Členské preukazy budú zasielané aj vo forme obrázku na e-mailovú adresu. 

Aby bol členský preukaz vyhotovený, je potrebné ku každej forme doručovania 

priložiť aj osobnú fotografiu.  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUThhw0315_EkXxbBH_YAqg
mailto:press@zsl.sk

