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V tomto predpise sa mužský rod, použitý v súvislosti s akoukoľvek
fyzickou osobou (napríklad podstatné mená ako športovec, riaditeľ,
prezident, funkcionár, rozhodca alebo kandidát, alebo zámená ako on, oni
alebo im), bude chápať tak, že zahŕňa zároveň ženský rod, pokiaľ nie je v
konkrétnom prípade uvedené inak.
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto
predpisu sa rozumie kalendárny rok začínajúci sa 1. januára a končiaci sa 31.
decembra.
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto
predpisu sa rozumie súťažná sezóna, alebo súťažné obdobie začínajúce sa 1.
mája a končiace sa 30. apríla.
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto
predpisu sa rozumejú pod slovom „lyžovanie“ všetky športové odvetvia podľa
Stanov ZSL čl.2, ods.2, písm. j).
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Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, POJMY a SKRATKY
1.1. Registračný a prestupový predpis (ďalej len „predpis“) určuje podmienky a
spôsob registrácie v Zväze slovenského lyžovania (ďalej len „ZSL“), vrátane
zmeny klubovej príslušnosti fyzických osôb registrovaných v ZSL (ďalej len
„prestup“).
1.2. Tento predpis sa vzťahuje na všetkých záujemcov o členstvo v ZSL, ktorí majú
záujem o príslušnosť k ZSL, zúčastňovať sa na činnosti ZSL a využívať tak
výhody spojené s týmto členstvom a všetkých registrovaných členov ZSL,
fyzické aj právnické osoby.
1.3. Pod registráciou sa rozumie evidencia všetkých členov ZSL a ich príslušnosti
k jednotlivým športovým organizáciám (ďalej „klub“) združeným v ZSL v súlade
so Stanovami ZSL 1 a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky2.
1.4. Registračná činnosť predstavuje nasledovné administratívne úkony:
a) prvá registrácia fyzickej alebo právnickej osoby (klubu),
b) predĺženie príslušnosti fyzickej alebo právnickej osoby (klubu),
c) zmena údajov o fyzickej osobe, alebo právnickej osobe (klubu),
vrátane zmeny klubovej príslušnosti.

Článok 2
ZDROJOVÁ EVIDENCIA
2.1. ZSL je povinný viesť zdrojovú evidenciu fyzických osôb s jej príslušnosťou, podľa
osobitného predpisu3 .
2.2. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje:
a) titul, meno, priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) jedinečný identifikátor osoby,
d) rodné číslo,
e) adresa trvalého pobytu,
f) korešpondenčná adresa na doručovanie,
g) e-mailová adresa,
h) druh športu,
i) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
1
2

Stanovy ZSL, čl.2, čl.13-22

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení a v znení neskorších úprav a zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o
združovaní občanov
3

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení a v znení neskorších úprav
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j) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za
športovú organizáciu,
k) príslušnosť k športovým organizáciám,
l) dátum poslednej účasti na súťaži
m) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku.
O profesionálnom a amatérskom športovcovi taktiež údaje o:
n) overení zdravotnej spôsobilosti,
o) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
O športovom odborníkovi aj údaje o:
p) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
r) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
s) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
t) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
u) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
v) údaj o overení bezúhonnosti,
x) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej
funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g)
osobitného predpisu4 (napr. kontrolór, funkcionár, dopingový komisár).
O osobe, ktorá vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník aj údaje o:
y) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
z) označenie vysielajúcej organizácie,
aa) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
bb) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka
činnosť,
cc) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
2.3. O právnických osobách (kluboch) sa v zdrojovej evidencii vedú údaje:
a) názov alebo obchodné meno,
b) adresa sídla,
c) právna forma,
d) identifikačné číslo organizácie,
e) jedinečný identifikátor osoby,
f) číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku uznanému športu,
dotácie, príspevku na národný športový projekt, príspevku na športové
poukazy, sponzorského,
4

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších zmien a úprav
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g) adresa elektronickej pošty,
h) druh športovej organizácie,
i) druh športu,
j) druh vykonávanej športovej činnosti,
k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m) meno a priezvisko kontrolóra,
n) adresa elektronickej pošty kontrolóra,
o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti
k športovej organizácii,
p) dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,
q) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
r) označenie zdrojovej evidencie.
Článok 3

REGISTRÁCIA PRÁVNICKEJ OSOBY
3.1. Registrácia právnickej osoby (ďalej len „klub“) sa vykonáva elektronickou
formou, prostredníctvom online formuláru „Prihláška na registráciu klubu,“
ktorý je prístupný cez webové sídlo ZSL na nasledovnom odkaze:
https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/registracia-kluby/, v zmysle tohto
predpisu.
3.2. Pre účely registrácie klubu do štruktúry ZSL v zmysle tohto predpisu sa
rozumejú len nasledovné právne formy organizácií:
a) občianske združenie,
b) nezisková organizácia,
c) spoločnosť s ručením obmedzeným,
d) akciová spoločnosť,
e) nadácia,
f) záujmové združenie fyzických osôb.
3.3. Vyššie uvedené právne formy musia vo svojom základnom dokumente (stanovy,
štatút, zakladateľská listina, zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva,...)
uvádzať, že vykonávajú športovú činnosť, alebo, že vykonávajú športovú činnosť
podľa §3, písmena a) Zákona č.440/2015 Z. z. o športe.
3.4. Za riadne vyplnenie a uvedenie pravdivých údajov pri registrácii a v prihláške
zodpovedá konateľ/štatutár klubu.
3.5. K prihláške musí uchádzač priložiť nasledujúce dokumenty:
a) kópiu platných stanov alebo obdobného zakladajúceho dokumentu5
uchádzača, ktoré musia byť v súlade so Stanovami ZSL a predpismi FIS,

5

ZAKLADAJÚCIM DOKUMENTOM sa rozumejú: “Stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská

zmluva, zakladateľská zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument preukazujúci založenie alebo zriadenie
športovej organizácie“ [§ 3 písm. l) Zákona]
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b) zoznam funkcionárov, ktorí sú štatutárnym orgánom uchádzača, ktorí majú
právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
c) kópiu zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu uchádzača o voľbe
štatutárneho orgánu,
d) záväzok uchádzača, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia ZSL a FIS
a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi, klubmi, funkcionármi,
športovcami a osobami s jeho príslušnosťou,
e) vyhlásenie, že uznáva právomoc Orgánu ZSL pre riešenie sporov, právomoc
Kontrolóra ZSL, prípadne rozhodcovského súdu vo veciach týkajúcich sa
členských vzťahov, Stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho
členov a jemu podliehajúcich osôb, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami
podliehajúcimi právomoci ZSL alebo jeho členov prostredníctvom
príslušných orgánov ZSL, prípadne rozhodcovského súdu6,
f) záväzok, že bude dodržiavať pravidlá lyžiarskych športov, pravidlá
Svetového antidopingového kódexu7, opatrenia proti manipulácií priebehu
a výsledkov súťaží8 a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v
športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
g) záväzok uchádzača, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné
a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.
3.6. Klub je povinný po registrácii uhradiť ročný členský príspevok na činnosť ZSL
vo výške stanovenej osobitným predpisom ZSL9.
3.7. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru ZSL o prijatí za člena, Sekretariát
ZSL spracuje a potvrdí registráciu klubu.10
3.8. ZSL vykoná do desať (10) dní od splnenia všetkých podmienok k registrácii
klubu zápis klubu do Informačného systému športu SR podľa §81, odsek 4,
Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
3.9. Klub je povinný bezodkladne informovať Sekretariát ZSL o všetkých právnych
zmenách v klube, ako sú napr. zmena štatutára, zmena sídla, zmena
korešpondenčnej adresy, zmena názvu, zmena bankových údajov a pod. Zmenu
údajov je potrebné oznámiť na e-adresu: registracia@zsl.sk . ZSL vykoná do desať
(10)
dní od splnenia všetkých podmienok k zápisu zmien o klube do
Informačného systému športu SR .
Článok 4

REGISTRÁCIA FYZICKEJ OSOBY

6

Platnosť rozhodcovskej zmluvy zakladajúcej právomoc rozhodcovského súdu je obmedzená na prípady sporov
pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku.
7
WADA World Anti-Doping Code
8
FIS Rules on the Prevention of the Manipulation of Competitions
9
10

Registračný a prestupový predpis ZSL, cenník registračných úkonov ZSL, článok 10 tohto predpisu.
Stanovy ZSL, čl.41, písm. ff)
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4.1. Fyzická osoba môže byť v ZSL registrovaná s príslušnosťou ku klubu, ktorý je
členom ZSL a v ktorom je fyzická osoba registrovaná, alebo ako fyzická osoba
bez klubovej príslušnosti.
4.2. Registrácia fyzickej osoby sa vykonáva elektronickou formou, prostredníctvom
online formuláru „Prihláška na registráciu jednotlivca,“ ktorý je prístupný cez
webové sídlo ZSL na nasledovnom odkaze:
https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/jednotlivci/ , v zmysle tohto predpisu.
4.3. Pri registrácií viacerých fyzických osôb súčasne združených v jednom klube, je
možnosť hromadnej registrácie tejto skupiny osôb prostredníctvom .xlsformuláru,
ktorý
sa
nachádza
na
webovej
stránke
ZSL:
https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/hromadna-prihlaska-na-registraciuclenov-klubu/. Vyplnený formulár s údajmi je klub povinný zaslať na e-adresu:
registracia@zsl.sk . Za riadne vyplnenie a uvedenie pravdivých údajov v
prihláške pri skupinovej registrácii zodpovedá konateľ/štatutár klubu.
4.4. Registrácia fyzickej osoby v ZSL za dva (2) rôzne kluby registrované v ZSL nie je
možná.
4.5. Fyzická osoba je povinná po registrácii uhradiť ročný členský príspevok.11 Výšku
príspevku stanovuje osobitný predpis ZSL12.
4.6. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru ZSL o prijatí za člena, Sekretariát
ZSL spracuje a potvrdí registráciu fyzickej osoby.13
4.7. V prípade, že člen ZSL žiada o zápis svojej osoby do Informačného systému
športu SR ako športovec, alebo ako športový odborník, vykoná tak podaním
samostatnej žiadosti o zápis.
4.8. ZSL vykoná do desať (10) dní od splnenia všetkých podmienok k registrácii
fyzickej osoby zápis tejto osoby do Informačného systému športu SR podľa
osobitného predpisu. 14
4.9. Fyzická osoba je povinná bezodkladne informovať Sekretariát ZSL o všetkých
zmenách osobných údajov, ako sú napr. zmena priezviska, zmena trvalého
pobytu, zmena korešpondenčnej a e-mailovej adresy, zmena údajov
v cestovnom doklade (cestovný pas), zmena bankových údajov, zmena pohlavia
a pod. Zmenu údajov je potrebné oznámiť na e-adresu: registracia@zsl.sk . ZSL
vykoná do desať (10) dní od splnenia všetkých podmienok k zápisu zmien o
klube do Informačného systému športu SR .
Článok 5
POZASTAVENIE ČLENSTVA A REGISTRÁCIE
5.1 Výkonný výbor ZSL môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení
členstva v ZSL najmä v prípadoch, ak je člen ZSL dôvodne podozrivý z:

11

Zákon č.440/2015 Zákon o športe, § 9, ods.1
Cenník registračných úkonov ZSL, článok 10 tohto predpisu.
13
Stanovy ZSL, čl.41, písm. f)
14
Zákon č.440/2015 Zákon o športe, § 80
12
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a) porušenia pravidiel Svetového antidopingového kódexu15,
b) manipulácie priebehu a výsledkov súťaží16,
c) z porušenia iných pravidiel a opatrení proti negatívnym javom v športe
vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí (napr. rasizmus,
xenofóbia, diskriminácia),
d) trestných činov neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým
alebo iným hormonálnym účinkom17 alebo športovej korupcie18,
e) trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na verejnom športovom
podujatí19 alebo
f) inej závažnej úmyselnej trestnej činnosti (zločin).
5.2 Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinností, ktoré sú v
zásadnom rozpore s predpismi ZSL alebo rozhodnutiami ZSL, resp. predpismi a
rozhodnutiami FIS a vážne ohrozuje princípy ZSL, integritu športu alebo dobré
meno ZSL, môže Výkonný výbor ZSL rozhodnúť o pozastavení členstva v ZSL, a
to aj s okamžitou účinnosťou.
5.3 Ak Výkonný výbor ZSL rozhodne o pozastavení členstva súčasne dá podnet na
konanie Disciplinárnej komisie ZSL; ak rozhodne o pozastavení členstva
riadneho alebo individuálneho člena, predloží vec na rozhodnutie o členstve
Konferencii ZSL. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci
Disciplinárnou komisiou ZSL, ak Výkonný výbor ZSL svoje rozhodnutie o
pozastavení členstva nezruší alebo ak vo veci členstva nerozhodla už skôr
Konferencia ZSL. Ak Konferencia ZSL pozastavenie členstva riadneho, alebo
individuálneho člena nepotvrdí alebo nerozhodne o jeho vylúčení, pozastavenie
členstva je zrušené.
5.4 Členstvo sa považuje za pozastavené aj naplnením právnej skutočnosti
spočívajúcej v neuhradení ročného členského príspevku počínajúc prvým dňom
po termíne jeho splatnosti. Pozastavenie členstva v zmysle tohto odseku sa
nedotýka povinností člena ZSL podľa ostatných predpisov ZSL. Pozastavenie
členstva sa považuje za ukončené pripísaním úhrady ročného členského
príspevku na účet ZSL.
5.5 Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom pozastavenia
všetky práva a výhody člena ZSL, ktoré mu prináležia podľa Stanov a Zákona, ak
Výkonný výbor ZSL nerozhodne inak. Ostatní členovia nesmú s takýmto členom
udržiavať športové vzťahy20, s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich z
vysporiadania vzájomných vzťahov a z bežného obchodného styku.
15

FIS Anti-Doping Rules, WADA World Anti-Doping Code
FIS Rules on the Prevention of the Manipulation of Competitions,
17
§ 176 Trestného zákona
18
§ 336 b Trestného zákona
19
§ 122 ods. 14 Trestného zákona
20
Za športové vzťahy vo význame tohto článku sa považujú plnenia zo zmluvných vzťahov klubu, športovcov,
športových odborníkov so zväzom, zmeny klubovej príslušnosti športovcov a športových odborníkov, alokácia
rozhodcov a technických delegátov na podujatia, zaraďovanie športovcov a športových odborníkov do rezortných
centier, poskytovanie materiálnej a finančnej podpory a služieb športovcovi a športovému odborníkovi,
prihlasovanie športovcov a členov realizačných tímov na podujatia a nápočet členskej základne klubu pre účely
stanovenia počtu hlasov podľa delegačného kľúča.
16
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5.6 Disciplinárna komisia ZSL môže členovi ZSL, ktorého členstvo bolo pozastavené,
uložiť aj disciplinárnu sankciu alebo opatrenie.
Článok 6
VYLÚČENIE ZO ZSL
6.1 Člen ZSL môže byť vylúčený zo ZSL:
a) ak závažne poruší predpisy ZSL, pričom za závažné porušenie sa považuje
najmä:
i. manipulácie priebehu a výsledkov súťaží21,
ii. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným
športovým podujatím,
iii. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo
športová korupcia, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný
funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena ZSL, alebo
iv. iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny
orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena ZSL.
v. dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena ZSL stanovenej
predpismi ZSL alebo rozhodnutím príslušného orgánu ZSL, ktoré vážne
ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy v ZSL alebo
autoritu normatívneho systému ZSL alebo rozhodovacej činnosti
orgánov ZSL,
b) ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti,
neuhradenie členského príspevku napriek písomnej výzve),
6.2 O vylúčení riadneho alebo individuálneho člena ZSL zo ZSL rozhoduje
Konferencia ZSL, alebo Disciplinárna komisia ZSL22 v prípade mimoriadne
závažného disciplinárneho previnenia. Závažné porušenie Stanov ZSL podľa
predchádzajúceho odseku písm. a) sa považuje za každých okolností za
mimoriadne závažné disciplinárne previnenie.
6.3 Vylúčenie zo ZSL nezbavuje vylúčeného člena ZSL povinnosti vyrovnať svoje
finančné alebo iné záväzky voči ZSL a jeho členom.
Článok7
ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
7.1 Registrácia člena v ZSL sa ruší automaticky v týchto prípadoch:
a) písomným oznámením člena ZSL o vôli vystúpiť zo ZSL,
b) vylúčením člena ZSL zo ZSL na základe rozhodnutia príslušného orgánu ZSL
c) úmrtím člena ZSL (fyzickej osoby),
d) zánikom právnej formy člena ZSL (klub),
e) zánik ZSL.
21
22

FIS Rules on the Prevention of the Manipulation of Competitions
Disciplinárny predpis ZSL
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7.2 Člen je oprávnený písomne požiadať o zrušenie registrácie v ZSL adresovanej
na Sekretariát ZSL na e-adresu registracia@zsl.sk .
7.3 Pri zrušení registrácie klubu má člen-fyzická osoba, ktorá bola členom
zrušeného klubu právo zaregistrovať sa za ktorýkoľvek iný klub, ktorý je členom
ZSL. Postup je identický ako pri zmene osobných údajov fyzickej osoby.
7.4 Záležitosti, problémy, alebo spory ktoré sa vyskytujú pri premenovaní, alebo
rozdelení klubu, alebo zlúčení viacerých klubov sa riešia dohodou medzi
účastníkmi. ZSL nie je účastníkom tohto konania.
7.5 Člen, ktorý bol vylúčený zo ZSL, nemôže byť opätovne zaregistrovaný skôr ako
za štyri (4) roky odo dňa vylúčenia, príp. po uplynutí lehoty vylúčenia v súlade s
rozhodnutím Disciplinárnej komisie ZSL, alebo Konferencie ZSL.
Článok 8
ZMENA PRÍSLUŠNOSTI K ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCII (KLUBU)
8.1 „Pôvodný klub“ - organizácia, za ktorú je fyzická osoba (športovec/športový
odborník) registrovaná v ZSL.
8.2 „Nový klub“ - organizácia, do ktorej fyzická osoba (športovec/športový odborník)
prestupuje.
8.3 Prestup je zmena klubovej príslušnosti fyzickej osoby počas platnosti jej
registrácie v ZSL a znamená trvalú zmenu klubovej príslušnosti fyzickej osoby.
8.4 Súhlas ZSL s prestupom je podmienený splnením členských povinností fyzickej
osoby voči ZSL a zároveň splnením členských povinností nového klubu voči ZSL.
8.5 Fyzická osoba (športovec) nemôže vykonávať šport súčasne vo viacerých
kluboch registrovaných v ZSL.
8.6 Športovec má právo vybrať si klub, v ktorom bude vykonávať šport.
8.7 V súlade s osobitným predpisom23 je právo športovca podľa odseku 6.7 tohto
článku obmedzené, ak:
a) trvá právny vzťah športovca k pôvodnému klubu založený zmluvou o
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní
športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci
vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo
b) športový klub, ktorý si športovec vybral, t.j. nový klub, s registráciou
športovca nesúhlasí.
8.8 Zmena klubovej príslušnosti nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani
iným plnením medzi klubmi, to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k
pôvodnému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,
zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného
športovca, zmluvou o príprave športovca, alebo dohodou o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru24.
23
24

§5, odsek 1, odsek 2, Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení
§5, odsek 4 Zákona č.440/2015 Z.z. zákon o športe
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8.9 Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou
odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného
zástupcu25.
8.10 Konania o prestupe sa zúčastňujú:
a)
športovec - člen ZSL, ktorý ohlásil prestup (resp. zákonný zástupca),
b)
pôvodný klub - člen ZSL, zastúpený štatutárnym zástupcom,
c)
nový klub - člen ZSL, zastúpený štatutárnym zástupcom.
8.11 Všetky žiadosti, stanoviská, vyjadrenia a pod., ktoré pri ohlásení prestupu,
resp. podania odvolania, podá pôvodný alebo nový klub musia obsahovať
podpis štatutárneho zástupcu klubu, inak sú neplatné a orgány, ktoré o veci
rozhodujú ich nebudú brať do úvahy.
8.12 Športovec môže zmeniť klubovú príslušnosť (prestup) iba jedenkrát (1)
v období od 01.05. do 30.04. nasledujúceho roku.
8.13 Športovec, ktorý chce zmeniť klubovú príslušnosť, vyplní čitateľne tlačivo
„Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti“26.
8.14 Pri športovcoch, ktorí sú mladší ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas
jedného zákonného zástupcu.
8.15 V prípade, že pôvodný klub s prestupom nesúhlasí, športovec musí preukázať
súlad s ustanovením odseku 8.8., písmeno a), v opačnom prípade sa prestup
nezrealizuje.
8.16 Na nesúhlas pôvodného klubu sa neprihliada a prestup sa zrealizuje podľa
ustanovení tohto článku, ak športovec nemá zmluvný vzťah s pôvodným
klubom založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o
amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného
športovca, alebo zmluvou o príprave športovca.
8.17 V prípade, že pôvodný klub s prestupom nesúhlasí na základe nesplnenia
ustanovení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o
amatérskom vykonávaní
športu, zmluvou o príprave talentovaného
športovca alebo zmluvou o príprave športovca medzi pôvodným klubom
a športovcom prestup sa nezrealizuje až do vyriešenia vzájomných vzťahov
medzi športovcom a pôvodným klubom. Záležitosti, problémy, alebo spory
ktoré sa vyskytujú v tomto prípade sa riešia dohodou medzi účastníkmi. ZSL
nie je účastníkom tohto konania.
8.18 Ak je administratívnemu pracovníkovi ZSL doručené tlačivo „Žiadosť
o prestup“ a všetci účastníci prestupu súhlasia s prestupom, administratívny
pracovník ZSL zrealizuje prestup bez potreby rozhodnutia Výkonného výboru
ZSL, a to do desať (10) dní odo dňa doručenia žiadosti.
8.19 Ustanovenia odsekov 8.16., 8.17., 8.18., sú identicky platné aj pre prestup
športového odborníka. V tomto prípade je predmetom skúmania existencia
zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

25
26

§5, odsek 4 Zákona č.440/2015 Z.z. zákon o športe
https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/dokumenty/tlaciva/
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8.20

Proti rozhodnutiu o prestupe sa môžu účastníci konania o prestupe odvolať
písomne, doporučenou poštou a to na Orgán pre riešenie sporov ZSL (ďalej
aj iba „ORS ZSL“) do pätnásť (15) dní odo dňa realizácie prestupu.
8.21 ORS ZSL zašle rozhodnutie o odvolaní písomne, doporučenou poštou,
všetkým účastníkom konania o prestupe. Na konanie a rozhodovanie ORS
ZSL sa vzťahuje Predpis Orgánu pre riešenie sporov ZSL. Až do rozhodnutia
ORS ZSL sa odkladá realizácia/zrušenie prestupu.
8.22 Rozhodnutie ORS ZSL je konečné.
8.23 Člen ZSL je oprávnený požiadať aj o prestup do inej krajiny. O tomto úkone
rozhoduje Výkonný výbor ZSL a postupuje podľa príslušných ustanovení
pravidiel FIS27.
Článok 9
CENNÍK REGISTRAČNÝCH ÚKONOV
9.1 Za úkony spojené s registráciou sa platia nasledujúce poplatky:
Členské fyzickej osoby:
minimálne 1-ročné riadne individuálne členstvo
10,-EUR s DPH
Členské fyzickej osoby:
minimálne 4-ročné riadne individuálne členstvo
40,-EUR s DPH
Členské právnickej osoby:
minimálne 4-ročné riadne členstvo
150,-EUR s DPH
Zmena klubovej príslušnosti:
bezodplatne
9.2 Poplatky sa uhrádzajú bankovým prevodom na transparentný účet ZSL,
IBAN SK11 0900 0000 0051 5629 7675
Článok 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu alebo jeho časť ukáže ako
neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom
Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia
tohto predpisu, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom
rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije
príslušné zákonné ustanovenie.
10.2 V prípade, že sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do
rozporu s osobitným predpisom28 alebo jeho vykonávacím predpisom,
takéto ustanovenie tohto predpisu sa nepoužije a na miesto neho sa
použijú príslušné ustanovenia zákona alebo vykonávacieho predpisu.

27
28

FIS ICR Rules https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/alpine-documents
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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10.3 Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do rozporu so
znením Stanov ZSL alebo ich vykonávacím predpisom, takéto
ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné
ustanovenie Stanov ZSL alebo vykonávacieho predpisu.
10.4 Tento predpis schválil Výkonný výbor ZSL na svojom zasadnutí dňa
22.09.2021 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
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Príloha č.1

ŽIADOSŤ O ZMENU KLUBOVEJ PRÍSLUŠNOSTI
Priezvisko:

Meno:

Telefón:

E-mail:

Dátum narodenia:
žiada o zmenu klubovej príslušnosti nasledovne
PÔVODNÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA:
Meno a priezvisko štatutára:
Štatutár s prestupom:

SÚHLASÍ

NESÚHLASÍ

....................................................................
podpis (pôvodný klub)
NOVÁ ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA:
Meno a priezvisko štatutára:
Štatutár s prestupom:

SÚHLASÍ

NESÚHLASÍ

..................................................................
podpis (nový klub)

Zmenu klubovej príslušnosti žiadam realizovať v databáze matriky ZSL ku dňu : ......................
V:

Dátum:
............................................................................
podpis žiadateľa o zmenu klubovej príslušnosti
(zákonného zástupcu v prípade člena mladšieho ako 18 rokov)

Poučenie:
Podpisom udeľuje žiadateľ súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov športovou organizáciou v zmysle platnej legislatívy
a súhlas (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
v znení neskorších predpisov).

Príloha č.2
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REGISTRAČNÝ FORMULÁR
FYZICKEJ OSOBY PRE ZÁPIS DO
INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ŠPORTU
Ja, dolu podpísaný/á, žiadam Zväz slovenského lyžovania 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 (ISŠ):
I.

Všeobecná časť: OSOBNÉ ÚDAJE

Titul
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 ZSL
Dátum úhrady členského poplatku

Vyplní ZSL
Vyplní ZSL

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

Druh vykonávanej odbornej činnosti
v športe
Číslo bankového účtu na príjem
a použitie :

Profesionálny športovec

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

1./ Dotácie

IBAN:

2./ Sponzorského

IBAN:

IČO

(ak sa jedná o fyzickú
podnikateľa-SZČO)
Obchodné
podnikania

meno

osobu
a miesto

(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 zmluvy)
Dátum vzniku zmluvného vzťahu

Dátum poslednej účasti na súťaži

Reprezentovaný štát
Dátum telovýchovno-lekárskej
prehliadky
1./
2./
3./
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Športové výsledky na podujatiach 4./
mimoriadneho významu (OH, OHM,
MS, MSJ, SP celkom)
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

Amatérsky športovec

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 zmluvy)
Dátum vzniku zmluvného vzťahu

Dátum poslednej účasti na súťaži
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Reprezentovaný štát

Dátum telovýchovno-lekárskej
prehliadky
1./
2./
3./

Športové výsledky na podujatiach
mimoriadneho významu (OH, OHM, 4./
MS, MSJ, SP celkom)
5./
6./
7./

Udelené čestné štátne tituly
a ocenenia

IV. Špeciálna časť:
PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 6 ods. 1 písm. a)Zákona č. 440/2015 Z.z.
A : Tréner a Inštruktor športu
Druh športu
Druh vykonávanej odbornej
činnosti v športe
Číslo dokladu o odbornej
spôsobilosti
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Dátum vzniku odbornej
spôsobilosti
Dátum
ukončenia
spôsobilosti

odbornej

Doklad vydal

IČO

(ak sa jedná o fyzickú osobu podnikateľa)

Obchodné
podnikania

meno

a miesto

(ak sa jedná o fyzickú
osobu podnikateľa)

PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 6 ods. 1 písm. a)Zákona č. 440/2015 Z.z.
Fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu
B1: Masér

Druh športu
Druh vykonávanej odbornej
činnosti v športe
Číslo dokladu o odbornej
spôsobilosti
Dátum vzniku odbornej
spôsobilosti
Dátum
ukončenia
spôsobilosti

odbornej
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Doklad vydal

PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 6 ods. 1 písm. a)Zákona č. 440/2015 Z.z. Fyzická
osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu
B2: Fyzioterapeut, Psychoterapeut
Druh športu
Druh vykonávanej odbornej
činnosti v športe
Číslo dokladu o odbornej
spôsobilosti
Dátum vzniku odbornej
spôsobilosti
Dátum
ukončenia
spôsobilosti

odbornej

Doklad vydal

PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 6 ods. 1 písm. a)Zákona č. 440/2015 Z.z. Fyzická
osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu
B 3: Usporiadateľ
Druh športu
Druh vykonávanej odbornej
činnosti v športe
Číslo dokladu o odbornej
spôsobilosti
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Dátum vzniku odbornej
spôsobilosti
Dátum
ukončenia
spôsobilosti

odbornej

Doklad vydal

PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 6 ods. 1 písm. a)Zákona č. 440/2015 Z.z. Fyzická
osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti určenej predpismi ZSL
C1 : Rozhodca
Druh športu
Druh vykonávanej odbornej
činnosti v športe
Číslo dokladu o odbornej
spôsobilosti
Dátum vzniku odbornej
spôsobilosti
Dátum
ukončenia
spôsobilosti

odbornej

Doklad vydal

PROFESIJNÉ ÚDAJE podľa § 6 ods. 1 písm. a)Zákona č. 440/2015 Z.z. Fyzická
osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti určenej predpismi ZSL
C2: Snow park shaper
Druh športu
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Druh vykonávanej odbornej
činnosti v športe
Číslo dokladu o odbornej
spôsobilosti
Dátum vzniku odbornej
spôsobilosti
Dátum
ukončenia
spôsobilosti

odbornej

Doklad vydal

PROFESIJNÉ ÚDAJE

D: Funkcionár (prezident, viceprezident, generálny sekretár, športový

riaditeľ, člen orgánu ZSL, člen odbornej komisie ZSL)

Druh športu
Právny titul na základe ktorého
fyzická osoba vykonáva športovú
činnosť v športovej organizácii

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

Údaj o dátume vzniku a zániku
funkcie
( funkcionár športovej organizácie,
kontrolór, dopingový komisár a iné)

PROFESIJNÉ ÚDAJE
E: Fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe, na ktorú sa v
súlade s pravidlami súťaže a predpismi ZSL nevyžaduje odborná
spôsobilosť
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Športový
kuchár

Riaditeľ pretekov

Člen realizačného
tímu

Pokladník

Obsluhovateľ EČZ

Fotograf, ozvučovateľ

Technik
/Strojník

Vedúci protokolu

* zaškrtnite „X“

Príloha č.4
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov a súhlas s ich spracovaním
Ako športovec čestne prehlasujem svojím podpisom, že všetky vyššie uvedené
údaje sú pravdivé.
a) Som členom ZSL a mám splnené všetky členské povinnosti voči ZSL.
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.

V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
súhlasím s tým, aby moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu tejto žiadosti
boli spracované pre účely registrácie do Informačného systému športu
prostredníctvom ZSL.
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.................................................................
Meno priezvisko, podpis

...............................
podpis
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