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Všeobecné ustanovenia 

      Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1. ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA je dobrovoľné občianske združenie a je 

založený v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov ako občianske združenie a zároveň  v  súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 

440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o športe“) športovou 

organizáciou. 

 

2. Názov združenia: ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA, skratka: ZSL. 

 

3. Sídlo ZSL: Páričkova 27, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. 

 

Článok II 

 Hlavné úlohy, ciele a predmet činnosti 

 

1. Cieľom ZSL je vytváranie a podporovanie rozvoja športovania detí a mládeže, 

ďalej športu pre všetkých, ako aj skialpinistického, lyžiarskeho, freeridového a 

snowboardingového športu v rozsahu, v akom je registrovaný medzinárodnou 

športovou organizáciou FIS - Fédération Internationale de Ski (v slovenskom 

jazyku ako Medzinárodná lyžiarska federácia, ďalej aj iba „FIS"). 

 

2. ZSL zabezpečuje svoju činnosť vo vyššie uvedených oblastiach s cieľom 

športového, vzdelanostného a intelektuálneho rozvoja a rastu svojich členov. 

 

3. ZSL ďalej: 

a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom 

verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým 

organizáciám, ktorých je ZSL členom, 
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b) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov 

v skialpinistických, lyžiarskych, freeridových a snowboardingových 

disciplínach, 

c) metodicky riadi, organizuje a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov 

v skialpinistických, lyžiarskych, freeridových a snowboardingových 

disciplínach, 

d) organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže v skialpinistických, 

lyžiarskych, freeridových a snowboardových disciplínach, alebo ich 

organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu, 

e) schvaľuje podmienky účasti športových  organizácií v súťažiach podľa 

predchádzajúceho bodu a udeľuje športovej organizácií právo na účasť v nej 

na základe ich splnenia, 

f) vyhľadáva športových odborníkov pre príslušné skialpinistické, lyžiarské, 

freeridové a snowboardingové disciplíny, vrátane organizovania školení, 

g) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry, 

h) buduje dlhodobé partnerstvá za účelom rozvoja a podpory skialpinistického, 

lyžiarskeho, freeridového a snowboardového športu na Slovensku. 

 

4. Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé športy zastrešené v 

záujmoch ZSL a to ako pre športovcov tak aj pre zabezpečenie ďalšej činnosti, 

vrátane súťaží ako aj materiálno-technické zabezpečenie, zľavy a výhody v 

súvislosti so športovaním a vzdelávaním svojich členov. 

 

5. ZSL rešpektuje Olympijskú chartu, predpisy FIS a rozhodnutia Športového 

arbitrážneho súdu v Lausanne a vo svojej pôsobnosti zabezpečuje dodržiavanie 

pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii 

priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe 

vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. 
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Členstvo 

Článok III 

Vznik členstva 

 

1. Členstvo v ZSL je dobrovoľné. Nikto nesmie byť nútený k členstvu v združení ani 

k účasti na jeho činnosti. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade so 

Stanovami zo ZSL vystúpiť. 

 

2. Členom ZSL sa môže stať ktorákoľvek bezúhonná fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá vyjadrí súhlas so Stanovami, cieľmi a programom ZSL a zaviaže sa 

dodržiavať Stanovy a všetky ostatné interné predpisy ZSL.  

 

3. Na vznik členstva v ZSL nie je právny nárok. 

 

4. Podmienkami vzniku členstva v ZSL je v súlade so Stanovami a interným 

predpisom ZSL: 

a) predloženie písomnej, úplnej a pravdivo vyplnenej prihlášky, 

b) úhrada členského príspevku na transparentný bankový účet ZSL, 

c) rozhodnutie Výkonného viceprezidenta o prijatí za člena ZSL.  

 

5. Postup pri prijatí člena ZSL určujú Stanovy a interný predpis. Žiadateľ sa stáva 

členom ZSL ku dňu prijatia rozhodnutia Výkonného viceprezidenta o prijatí za 

člena ZSL. 

 

6. O neprijatí za člena rozhoduje Konferencia ZSL,  na základe návrhu Výkonného 

výboru. 
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Článok IV 

Riadne členstvo 

 

1. Riadnymi členmi sa po splnení podmienok určených Stanovami môžu stať: 

a) športové kluby s právnou subjektivitou pôsobiace v skialpinistickom, 

lyžiarskom, freeridovom a snowboardingovom športe, 

b) združenia a iné organizácie športovcov a trénerov pôsobiace 

v skialpinistickom, lyžiarskom, freeridovom a snowboardingovom športe, 

c) združenia a iné právnické osoby kde predmetom alebo cieľom činnosti je 

športová činnosť v skialpinistickom, lyžiarskom, freeridovom a 

snowboardingovom športe. 

 

2. O prijatí za riadneho člena rozhoduje Výkonný viceprezident, ak žiadateľ splní 

podmienky podľa odseku 3. 

 

3. Právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom, musí podať elektronickou 

formou alebo písomne prihlášku o registráciu za riadneho člena adresovanú ZSL 

a uhradiť členský príspevok, ktorý upravuje interný predpis ZSL. 

 

Článok V 

Individuálne členstvo 

 

1. Individuálnym členom je fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podľa 

Stanov ZSL,  najmä pretekár, jeho rodičia, tréner, funkcionár, učiteľ lyžovania, 

rekreačný lyžiar, inštruktor, rozhodca, terapeut, prípadne podporovateľ 

združenia. 

 

2. Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii. Má právo 

podieľať sa na činnosti ZSL, podávať návrhy na zmenu interných predpisov ZSL 

sprostredkovane cez riadnych členov, ku ktorým má príslušnosť. 
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3. Fyzická osoba, ktorá sa chce stať členom ZSL, musí podať elektronickou alebo 

písomnou formou prihlášku o registráciu za člena a uhradiť členský príspevok na 

transparentný bankový účet ZSL v súlade s interným predpisom ZSL.  

 

4. K prihláške je povinný žiadateľ priložiť dokumenty v súlade s Registračným 

poriadkom. 

 

5. O prijatí fyzickej osoby za člena ZSL rozhoduje Výkonný viceprezident. 

 

Článok VI 

Čestné členstvo 

 

1. Čestné členstvo môže byť udelené fyzickej osobe, ktorá sa zvlášť zaslúžila o 

propagáciu alebo rozvoj slovenského  skialpinistického, lyžiarského, 

freeridového a snowboardingového športu. 

 

2. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť Konferencii Prezident  

a Výkonný viceprezident ZSL, člen Výkonného výboru, člen Správnej rady, alebo 

delegát Konferencie. 

 

3. Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať. 

 

Článok VII 

Sympatizant ZSL 

 

1. Sympatizant ZSL môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá finančne, 

materiálne, alebo iným spôsobom podporuje činnosť ZSL. 

 

2. Sympatizant  ZSL nie je členom ZSL. 
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Článok VIII 

Práva a povinnosti člena 

 

1. Člen ZSL má právo najmä: 

a) zúčastňovať sa na činnosti ZSL, jeho volených orgánov a komisií, 

b) podieľať sa na čerpaní finančných prostriedkov ZSL v súlade so schválenými 

kritériami a schváleným rozpočtom, 

c)  uplatňovať svoje návrhy a názory, 

d) byť informovaný o činnosti a hospodárení ZSL, 

e) byť prítomný na rokovaniach orgánov ZSL, kde sa rokuje o jeho osobe, 

f)  voliť a byť volený do orgánov ZSL, 

g) navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci ZSL, 

h) podieľať sa na činnosti ZSL v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené, 

i)  pripomienkovať návrhy interných predpisov ZSL, 

j)  podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie ZSL, 

k) požívať iné výhody poskytované členom ZSL, 

l)  zúčastňovať sa, na súťažiach organizovaných ZSL. 

 

2. Člen ZSL je povinný najmä: 

a) konať v súlade so Stanovami, internými predpismi a rozhodnutiami orgánov 

ZSL, 

b) aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania a úloh ZSL, 

c)  chrániť majetok ZSL, 

d) uhrádzať riadne a včas členské príspevky, 

e) zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, stálych i 

dočasných komisií, do ktorých bol zvolený alebo menovaný, 

f) neporušovať športovú etiku a vždy konať fair-play, 

g) dodržiavať antidopingový kódex, 

h) nepoškodzovať záujmy ZSL, 

i) neodkladne informovať štatutárnych zástupcov o prípadnom poškodzovaní 
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záujmov ZSL aj inými osobami, 

j) bezodkladne písomne oznámiť ZSL všetky relevantné zmeny, najmä ak ide 

o: 

• zmenu v identifikačných údajoch člena, zmenu zákonného, alebo 

štatutárneho zástupcu člena, 

• podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie 

riadneho člena, 

• iné závažné skutočnosti, majúce vplyv na členstvo v ZSL. 

 

3. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť 

k disciplinárnym opatreniam podľa Disciplinárneho poriadku, o ktorých 

rozhodne Disciplinárna komisia. 

 

Článok IX 

Pozastavenie a zánik členstva 

 

1. Členstvo je pozastavené ak o to člen písomnou formou požiada Výkonný výbor 

ZSL. Členstvo sa automaticky pozastavuje ustanovením do funkcie, ktorá je 

nezlučiteľná s členstvom v ZSL. Uplynutím obdobia na ktoré člen požiadal 

o pozastavením alebo ukončil pôsobenie vo funkcii podľa predchádzajúcej vety 

končí pozastavenie členstva a je obnovené členstvo v ZSL. 

 

2. Výkonný výbor ZSL môže pozastaviť členstvo tomu členovi, voči ktorému 

existuje dôvodné podozrenie zo závažného porušenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov až  do doby kým toto podozrenie pominie. 

 

3. Členstvo v ZSL zaniká: 

a) vystúpením zo ZSL, na základe doručenia písomného oznámenia 

Výkonnému výboru ZSL, 

b) vzdaním sa členstva v prípade čestného člena, 
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c) vylúčením zo ZSL, 

d) smrťou alebo právnym zánikom člena ZSL, 

e) právnym zánikom ZSL. 

 

4. Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv člena ZSL. 

 

Článok X 

Vylúčenie člena 

 

1. O vylúčení člena zo ZSL rozhoduje Konferencia. Návrh na vylúčenie predkladá 

Konferencii Výkonný výbor na základe odporučenia Výkonného viceprezidenta. 

Návrh na vylúčenie musí určito a presne špecifikovať dôvody vylúčenia člena 

ZSL. Rozhodnutia o vylúčení člena sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov 

prítomných delegátov na Konferencii, pričom dotknutý člen musí dostať 

možnosť osobne sa zúčastniť na prerokovaní jeho vylúčenia na zasadnutí a 

vyjadriť sa k svojmu prípadu. 

 

2. Člen ZSL môže byť vylúčený zo ZSL, ak závažne porušil všeobecne záväzné 

právne predpisy, alebo Stanovy a iné interné predpisy ZSL, najmä: 

a) hrubé porušenie povinností člena ZSL, Stanov a ostatných interných 

predpisov ZSL, alebo záväzkov, ktoré mu vyplývajú z členstva v ZSL, 

nerešpektovanie rozhodnutí orgánov a komisií ZSL,  

b) ovplyvňovanie priebehu alebo výsledku súťaže, 

c) porušenie antidopingových pravidiel, 

d) korupcia, športová korupcia, 

e) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ktorého sa dopustil člen, 

štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena ZSL, 

f) nevhodné sústavné a opakované správanie sa člena, ktorým môže vážne 

poškodiť dobré meno a povesť ZSL, ohroziť alebo poškodiť vzťahy v ZSL 

vystupovaním, ktoré je v rozpore so všeobecne uznávanými morálnymi 
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zásadami, najmä ohováraním, intrigami a šírením nepodložených 

a nepravdivých informácií, prípadne deklarovaním názorov, ktoré sú 

nezlučiteľné s programom a cieľmi ZSL, 

g) neuhradením členského príspevku ani v lehote určenej vo výzve zo strany 

ZSL, 

h) ak uvedie nepravdivé údaje v prihláške za člena. 

 

3. V rozhodnutí o vylúčení člena zo ZSL musí byť uvedené zdôvodnenie a  presný 

dôvod vylúčenia podľa ods. 2 a musí byť danému členovi doručené. 

 

Orgány združenia 

Článok XI 

Orgány ZSL 

 

1. Orgánmi ZSL sú: 

a) Konferencia ZSL ako najvyšší orgán,  

b) Výkonný výbor ako najvyšší výkonný orgán, 

c) Prezident, 

d) Výkonný Viceprezident, 

e) Kontrolór ako najvyšší kontrolný orgán, 

f) Disciplinárna komisia, 

g) Správna rada ako poradný orgán najvyššieho výkonného orgánu, 

h) Odborné komisie ako poradný organ. 

 

2. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru, Prezidenta, Výkonného 

Viceprezidenta, Správnej rady a Disciplinárnej komisie je štyri roky. 

 

3. Funkčné obdobie Kontrolóra je päť rokov. 

 

4. Na volenú funkciu v orgánoch ZSL môže kandidovať plnoletá, bezúhonná a 
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spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu fyzická osoba na návrh člena ZSL.   

 

5. Členovia orgánov ZSL, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení 

a zároveň povinní vykonávať nevyhnutné úkony a činnosti na zabezpečenie 

fungovania SZL a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia nových členov 

orgánov. 

 

6. Zo zasadnutia orgánov ZSL sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí minimálne 

obsahovať: 

a) prezenčnú listinu, 

b) program zasadnutia, 

c) vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 

d) uznesenia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov 

hlasovania, 

e) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

 

7. Zápisnica podľa odseku 6. sa zašle v elektronickej forme všetkým osobám 

oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 

kalendárnych dní odo dňa zasadnutia. 

 

8. ZSL upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu 

funkcie v 

a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne 

a v Disciplinárnej komisii, 

b) štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne ZSL alebo jeho člena s 

výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne 

dodávateľa tovarov alebo služieb pre ZSL. 

 

9. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZL 

alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a 
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rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, 

rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o 

existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia 

príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

 

10. Člen orgánu ZSL alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek 

stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v 

inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo 

prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu ZSL, alebo jeho 

člena. 

 

Článok XII 

Konferencia ZSL 

 

1. Konferencia ZSL je najvyšším orgánom ZSL. 

 

2. Konferencia ZSL môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná. 

 

3. Konferenciu ZSL po organizačnom administratívnej stránke zabezpečuje 

Výkonný viceprezident a Sekretariát ZSL.  

 

 

12.1 Organizačné zabezpečenie konferencie ZSL 

1. Riadnu konferenciu zvoláva Výkonný výbor na návrh Výkonného viceprezidenta 

spravidla raz ročne. 

 

2. Prípravu a priebeh konferencie ZSL upravuje Rokovací poriadok konferencie ZSL 

(ďalej len "rokovací poriadok konferencie") a Volebný poriadok ZSL (ďalej len 

"volebný poriadok"). 
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3. Deň, miesto konania a program zasadnutia určí Výkonný výbor a oznámi ho 

prostredníctvom Sekretariátu ZSL najneskôr 15 kalendárnych  dní pred konaním 

konferencie ZSL na webovej adrese ZSL a v rovnakom termíne odošle pozvánku 

s týmito údajmi osobám oprávneným zúčastniť sa na konferencii ZSL. Podklady 

na zasadnutie konferencie ZSL odošle Výkonný výbor osobám oprávneným 

zúčastniť sa Konferencie ZSL najmenej sedem kalendárnych dní pred konaním 

zasadnutia. 

 

4. Rokovanie Konferencie ZSL vedie predsedajúci, ktorým je Prezident ZSL, 

Výkonný viceprezident alebo nimi poverená osoba. 

 

5. Predsedajúci Konferencie ZSL pred otvorením zasadnutia Konferencie ZSL 

skontroluje, či je prítomný dostatočný počet delegátov, aby bola Konferencia 

ZSL uznášaniaschopná. 

 

 

12.2 Uznášaniaschopnosť Konferencie ZSL 

1. Konferencia ZSL je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých delegátov s právom hlasovať. 

 

2. Ak nie je Konferencia ZSL v čase začatia uvedenom na pozvánke  zasadnutia 

uznášaniaschopná, predsedajúci odloží začiatok Konferencie ZSL o jednu 

hodinu. Ak ani potom nie je Konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci nariadi 

opakované zasadnutie Konferencie ZSL najneskôr do 30 kalendárnych dní s 

rovnakým programom. 

 

3. Ak sa počas Konferencie ZSL zníži počet prítomných delegátov pod hranicu 

uznášaniaschopnosti, predsedajúci preruší Konferenciu najviac na jednu hodinu. 

Ak po hodine nie je Konferencia ZSL uznášaniaschopná, predsedajúci nariadi 

opakované zasadnutie Konferencie najneskôr do 30 kalendárnych dní s 
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programom, ktorý nebol prerokovaný. 

 

4. Na opakovanom zasadnutí je konferencia ZSL uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. 

 

5. V prípade, ak nie je opakované zasadnutie Konferencie ZSL uznášaniaschopné 

podľa odseku 4, Výkonný výbor je povinný vytýčiť termín konania Mimoriadnej 

Konferencie ZSL v termíne do 60 kalendárnych dní od konania opakovanej 

Konferencie ZSL. 

 

12.3 Delegáti 

1. Riadni členovia a zástupcovia športovcov a športových odborníkov sa 

zúčastňujú rokovania Konferencie prostredníctvom svojich delegátov s tým že 

ich Identifikačné a kontaktné údaje delegáta a náhradníka doručia Výkonnému 

výboru najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním Konferencie. 

 

2. Každý riadny člen má na Konferencii ZSL jedného delegáta s jedným hlasom – 

delegačný kľúč.  

 

3. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 

Konferencie ZSL predložením: 

a) občianskeho preukazu, 

b) platného členského preukazu ZSL, 

c)  delegačného lístka, 

d) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov, ktoré 

zastupuje, 

e) písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú 

zastupuje. 

 

4. Delegátom konferencie ZSL je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne 
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najmenej 50 športovcov  - členov ZSL alebo záujmová organizácia športovcov 

a následne ho aj s jeho identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámia 

Výkonnému výboru ZSL najneskôr 14 kalendárnych dní pred konaním 

Konferencie. 

 

5. Delegátom Konferencie ZSL je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho 

navrhne najmenej 20 športových odborníkov  - členov ZSL  alebo záujmová 

organizácia športových odborníkov a následne ho aj s jeho identifikačnými a 

kontaktnými údajmi oznámia Výkonnému výboru ZSL najneskôr 14 kalendárnych 

dní pred konaním Konferencie. 

 

6. Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL  len v súvislosti  s jeho 

výkonom funkcie v orgáne ZSL. 

 

7. Konferencie sa môžu zúčastniť okrem delegátov Prezident, Výkonný 

viceprezident, členovia Výkonného výboru, Kontrolór, predseda a členovia 

Správnej rady,  členovia Disciplinárnej komisie  a iní hostia na základe pozvania 

Výkonného výboru, alebo Viceprezidenta a to bez práva hlasovať, tiež  nezávislý 

pozorovateľ v prípade, ak ho určí Ministerstvo školstva SR na žiadosť člena ZSL.  

V prípade, že niektorá z týchto osôb bude voleným delegátom právo hlasovať jej 

patrí. 

 

12.4 Pôsobnosť Konferencie ZSL 

1. Konferencia ZSL najmä: 

a) rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti ZSL, 

b) prerokováva správu predsedu Správnej rady, správu o činnosti Kontrolóra, 

Výkonného výboru a správu Prezidenta, 

c) schvaľuje: 

• Stanovy, ich zmeny a dodatky,  

• za ZSL uzavretie každej zmluvy, ktorej plnenie za obdobie kalendárneho 
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roka prekročí hodnotu 500 tisíc eur, 

• výšku odmeny Kontrolóra a ostatných platených orgánov ZSL, s výnimkou 

tých, o ktorých rozhoduje podľa Stanov iný orgán ZSL, 

• plán činnosti a rozpočet ZSL na príslušný rok, 

• Správu o hospodárení združenia, 

• Výročnú správu,  

d) volí a odvoláva : 

• Prezidenta, 

• Výkonného viceprezidenta, 

• člena Výkonného výboru, 

• Kontrolóra, 

• predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie,  

• predsedu a členov volebnej komisie, 

e) Konferencia ZSL môže odvolať volených členov orgánov iba najmä z týchto 

dôvodov: 

• strata bezúhonnosti v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o športe, 

• riadne neplnenie svojich povinnosti vyplývajúcich z funkcie, 

• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin. 

f) Konferencia rozhoduje o udelení čestného členstva, ďalej  rozhoduje na 

návrh Výkonného výboru o neprijatí  za člena ZSL,  tiež  o vylúčení člena zo 

ZSL. 

 

12.5 Mimoriadna konferencia ZSL 

1. Mimoriadnu konferenciu ZSL zvolá Výkonný výbor podľa potreby na návrh 

Prezidenta, alebo Výkonného viceprezidenta ZSL, alebo, ak o to písomnou formou 

požiada nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov, a to do 60 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia návrhu na jej zvolanie, ak o jej konaní rozhodne Výkonný 

výbor. 
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2.  Mimoriadnu konferenciu ZSL je oprávnený zvolať aj Kontrolór.  

 

3. Návrh na zvolanie Mimoriadnej konferencie musí byť riadne písomne odôvodnený 

a musia v ňom byť uvedené body,  ktoré majú byť v programe rokovania 

Mimoriadnej konferencie. 

 

4. Mimoriadna konferencia ZSL sa zvoláva, ak sú splnené podmienky stanovené 

Stanovami. 

 

5. Ak uplynulo funkčné obdobie Výkonného výboru a noví členovia zatiaľ neboli 

zvolení, Mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen ZSL.  

 

12.6 Rozhodovanie Konferencie ZSL 

1. Konferencia ZSL prijíma rozhodnutia formou uznesenia na základe výsledkov 

verejného hlasovania, ak v Stanovách  nie je ustanovené inak.  

 

2. Konferencia ZSL prijíma rozhodnutia priebežne po prerokovaní príslušného bodu 

schváleného programu. 

 

3. Konferencia ZSL za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti prijíma uznesenia  

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, to neplatí, ak sa podľa 

stanov vyžaduje kvalifikovaná väčšina, tzn. nadpolovičná väčšina všetkých 

delegátov. 

 

4. Uznesenia Konferencie ZSL, pri ktorých sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny všetkých 

delegátov sú najmä:  

a) schválenie zmeny Stanov, alebo dodatku k Stanovám, 

b) schvaľovanie uzatvorenia zmluvy, ktorej hodnota plnenia za obdobie 

kalendárneho roka prekročí hodnotu 500 tisíc eur, 

c) o neprijatí a vylúčení členov ZSL, 
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d) voľbe a odvolaní Prezidenta, Výkonného Viceprezidenta, člena Výkonného 

výboru, Kontrolóra, člena Disciplinárnej komisie, 

e) rozhodnutie o dobrovoľnom rozpustení ZSL, alebo jeho zlúčení s iným 

združením a zároveň určenie kto vykoná likvidáciu ZSL, 

f) ďalšie rozhodnutia určené týmito Stanovami. 

 

12.7 Volebná Konferencia ZSL 

1. Volebná konferencia sa koná spravidla jedenkrát za 4 roky.  

 

2. Na Volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby 

Prezidenta, Výkonného viceprezidenta, ostatných členov Výkonného výboru, 

predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, pričom voľba Kontrolóra sa 

uskutočňuje raz za päť rokov. 

 

3. Volebná konferencia volí a odvoláva členov orgánov tajným hlasovaním. 

 

4. Člen ZSL môže navrhnúť kandidáta na funkciu volenú Konferenciou ZSL 

najneskôr 15 kalendárnych dní pred konaním Volebnej konferencie, následne 

návrhy kandidátov zašle Sekretariát ZSL delegátom najmenej 10 kalendárnych 

dní pred konaním Volebnej konferencie.  

 

5. Kandidáta je možné navrhnúť aj priamo na Volebnej konferencii ZSL ak nebol 

navrhnutý kandidát pred konaním konferencie.   

 

6. Zo zasadnutia Volebnej komisie sa spisuje zápisnica, ktorú následne podpíše 

predsedajúci, zapisovateľ a overovateľ. 

 

7. Volebná konferencia sa riadi Volebným poriadkom ZSL a tiež Rokovacím 

poriadkom Konferencie ZSL.  
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Článok XIII 

Výkonný výbor 

 

1. Výkonný výbor ZSL je najvyšším výkonným orgánom ZSL a tiež najvyšším 

orgánom ZSL medzi jednotlivými zasadnutiami Konferencie ZSL. 

 

2. Výkonný výbor ZSL má troch členov a tvoria ho: 

a) Prezident ZSL, 

b) Výkonný viceprezident ZSL, 

c) Člen výkonného výboru pre športovú činnosť. 

 

3. Výkonný výbor na návrh Výkonného Viceprezidenta zriadi, alebo zruší  odborné 

komisie, ktoré plnia úlohu pomocných a poradných orgánov Výkonného výboru 

a Výkonného Viceprezidenta a sú oprávnené rozhodovať vo veciach 

vymedzených internými predpismi ZSL. 

 

4. Výkonný výbor zvoláva na návrh Výkonného viceprezidenta Konferenciu ZSL 

spravidla raz ročne. 

 

5. Výkonný výbor v  prípade zrušenia a likvidácie ZSL rozhodne o spôsobe 

naloženia s likvidačným zostatkom. 

 

13.1 Pôsobnosť Výkonného výboru  

1. Výkonný výbor na návrh Výkonného prezidenta najmä: 

a) schvaľuje interné predpisy ZSL,  

b) schvaľuje návrh strategického plánu ZSL na príslušné volebné obdobie a 

predkladá ho na schválenie Konferencii, 

c) schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu ZSL a 

prerokováva správy o ich plnení, o ktorých informuje Konferenciu v rámci 

výročnej správy ZSL, 
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d) schvaľuje plán prípravy a termínovú listinu podujatí, 

e) na návrh Výkonného viceprezidenta schvaľuje pravidlá a výkonnostné 

kritériá pre zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov ZSL, 

f) schvaľuje návrh programu a zvoláva zasadnutia Konferencií ZSL, 

g) schvaľuje a predkladá Konferencii návrh rozpočtu ZSL a návrh výročnej 

správy,  

h) ustanovuje a odvoláva členov Správnej rady,  

i) ustanovuje a odvoláva trénerov a ostatných členov realizačných tímov, 

j) ustanovuje a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, 

k) zriaďuje alebo ruší odborné komisie a určuje ich pôsobnosť, 

l) rozhoduje o výške ročného členského príspevku na činnosť ZSL, 

m) rozhoduje o delegovaní úloh vyplývajúcich z pôsobnosti Výkonného 

výboru na tretie osoby, 

n) rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov Rezervného 

fondu, 

o) rozhoduje o pozastavení členstva, 

p) predkladá návrh na vylúčenie člena zo ZSL. 

 

2. Výkonný výbor rozhoduje o výške odmeny Výkonného viceprezidenta. 

 

13.2 Zasadnutia Výkonného výboru  

1. Zasadnutia Výkonného výboru sa konajú podľa potreby, spravidla raz za mesiac. 

Zasadnutia spravidla vedie Prezident ZSL alebo Výkonný viceprezident a 

organizačne zabezpečuje Výkonný viceprezident ZSL a Sekretariát, alebo ním 

poverený člen Výkonného výboru. 

 

2. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. 

 

3. Výkonný výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 
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nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je 

rozhodujúcim hlas Prezidenta ZSL alebo toho, kto Výkonnému výboru predsedá.  

 

4. Člen Výkonného výboru je povinný: 

a) zúčastňovať sa osobne na rokovaniach Výkonného výboru; účasť je 

nezastupiteľná, 

b) nesprístupňovať pred zasadnutím Výkonného výboru podklady k rokovaniu 

Výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu Výkonného výboru alebo 

Prezidenta ani po zasadnutí Výkonného výboru, 

c) rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté Výkonným výborom, 

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť 

dobré meno, práva alebo oprávnené záujmy ZSL, tiež jeho členov alebo 

partnerov. 

 

5. Zasadnutia Výkonného výboru sa zúčastňuje  aj Kontrolór ZSL bez možnosti 

hlasovať. 

 

6. Výkonný výbor môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie aj iné osoby.  

 

7. Zo zasadnutí Výkonného výboru sa spisuje zápisnica v súlade so Stanovami.  

 

8. Zasadnutie Výkonného výboru sa riadi Rokovacím poriadkom Výkonného 

výboru. 

 

9. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok, ak 

interné predpisy ZSL neurčujú inak. 

 

10. Rozhodnutie Výkonného výboru, môže zmeniť Konferencia alebo aj Výkonný 

výbor autoremedúrou, alebo Výkonný výbor autoremedúrou  aj na podnet 

Kontrolóra. 
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Článok XIV 

Správna rada 

 

1. Správna rada je poradným orgánom ZSL, ktorý zabezpečuje zisťovanie a 

analyzovanie aktuálnych problémov ZSL a vypracováva návrhy ich riešenia. 

 

2. Úlohou Správnej rady je posudzovať činnosti ZSL s prihliadnutím na stanovené 

ciele v pláne činnosti, navrhovať zmeny, úpravy a doplnenia tohto plánu činnosti, 

posudzovať plnenie plánov činnosti za predchádzajúce obdobie, navrhovať 

výkonnému výboru opatrenia na nápravu nedostatkov. Výkonný výbor 

predkladá Správnej rade výročnú správu o činnosti.   

 

3. Členov Správnej rady ustanovuje Výkonný výbor, na návrh Výkonného 

viceprezidenta. 

 

4. Funkčné obdobie členov správnej rady je 4 roky. 

 

5. Správna rada si volí zo svojich členov predsedu Správnej rady. 

 

6. Správna rada sa stretáva podľa potreby, minimálne však 2-krát do roka. 

Zasadania Správnej rady podľa potreby, alebo na návrh minimálne dvoch členov  

zvoláva predseda Správnej rady. Rozhodnutia sú prijímané väčšinou hlasov 

všetkých členov správnej rady, pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas 

predsedu. 

 

7. Predseda Správnej rady predkladá Konferencii Správu o činnosti Správnej rady 

za príslušný rok. 

 

8. Správna rada sa riadi Rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje Výkonný výbor. 

 



 

23   

Článok XV 

Prezident ZSL 

 

1. Prezident ZSL je štatutárnym orgánom ZSL a za svoju činnosť zodpovedá 

Konferencii ZSL.  

 

2. Funkcia Prezidenta ZSL môže byť platená funkcia. 

 

3. Prezident ZSL najmä: 

a) reprezentuje ZSL navonok, vystupuje ako predstaviteľ ZSL vo vzťahu k 

orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy a k ostatným organizáciám, 

b) vyvíja činnosť pri získavaní marketingových partnerov ZSL, 

c) zvoláva a predsedá Výkonnému výboru, 

d) vedie zasadania Výkonného výboru, 

e) zvoláva Výkonný výbor do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o 

zvolanie Výkonného výboru zo strany minimálne jedného člena Výkonného 

výboru, 

f) zabezpečuje v spolupráci s Výkonným viceprezidentom vykonávanie 

prijatých uznesení Výkonného výboru. 

 

4. Prezident ZSL rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa Stanov 

vyhradené výlučne Konferencii alebo Výkonnému výboru. 

 

5. Prezident ZSL je povinný konať vo všetkých záležitostiach s náležitou 

starostlivosťou, je povinný postupovať v súlade so Stanovami, Uzneseniami 

orgánov ZSL a ďalšími internými predpismi ZSL. 

 

6. Prezident ZSL môže byť len bezúhonná, plnoletá fyzická osoba spôsobilá na 

právne úkony v plnom rozsahu, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný 

trestný čin. 
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7. Do pôsobnosti Prezidenta ZSL patrí riadenie činnosti ZSL vo všetkých otázkach 

v období medzi zasadnutiami Konferencie a tiež vo všetkých otázkach, ktoré 

nepatria do pôsobnosti Konferencie alebo Výkonného výboru.  

Ďalej najmä: 

a) predkladá Konferencii na schválenie návrhy koncepcie činnosti ZSL a návrhy 

na jej zmeny, 

b) zabezpečuje plnenie rozhodnutí a uznesení konferencie v spolupráci 

s Výkonným Viceprezidentom, 

c) zodpovedá ZSL za spôsobenú škodu, ktorú spôsobil porušením povinnosti 

pri výkone svojej funkcie (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), 

d) vykonáva všetky práva a povinnosti štatutára,  

e) navrhuje Výkonnému výboru zvolanie Mimoriadnej konferencie. 

  

8. Prezident ZSL (štatutár)  potrebuje súhlas Výkonného výboru najmä: 

a) na akékoľvek nakladanie s majetkom, pohľadávkami alebo záväzkami 

združenia v hodnote vyššej ako  33 itisíc Eur mimo obvyklého hospodárenia 

(dar, odpustenie dlhu ai.), 

b) na prevzatie ručiteľských záväzkov. 

 

9. V prípade, že Prezident ZSL neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov ZSL 

a ostatných interných predpisov ZSL, je na ich plnenie oprávnený Výkonný 

viceprezident. 

 

10. V prípade, že počet členov Výkonného výboru klesne na menej ako troch členov, 

sú povinní zostávajúci členovia zvolať najneskôr do 30 kalendárnych dní 

Mimoriadnu konferenciu ZSL za účelom voľby nových členov resp. Prezidenta  

alebo Výkonného viceprezidenta. 
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Článok XVI 

Výkonný viceprezident  

 

16.1 Výkonný viceprezident 

1. Výkonný viceprezident ZSL je štatutárnym orgánom ZSL a za svoju činnosť 

zodpovedá Výkonnému výboru.  

 

2. Funkcia Výkonného viceprezidenta ZSL je platenou funkciou, výšku jeho 

odmeny určuje Výkonný výbor. 

 

3. Výkonný viceprezident navrhuje Výkonnému výboru spravidla raz ročne zvolanie 

Konferencie ZSL, v prípade potreby  aj Mimoriadnej konferencie. 

 

4. Je oprávnený zvolať Mimoriadnu konferenciu v prípade, ak uplynulo funkčné 

obdobie Výkonného výboru a noví členovia zatiaľ neboli zvolení. 

 

5. V prípade, že Prezident ZSL  neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov ZSL 

a ostatných interných predpisov ZSL, je na ich plnenie oprávnený Výkonný 

viceprezident. 

 

6. Zabezpečuje po organizačno-administratívnej stránke v spolupráci so 

Sekretariátom ZSL konanie Konferencií ZSL. 

 

7. Výkonný viceprezident najmä: 

a) rozhoduje o prijatí za člena ZSL na základe prihlášky záujemcu o členstvo, 

vrátane uhradenia členského príspevku, 

b) vypracúva a predkladá Výkonnému výboru na schválenie strategický plán na 

príslušné volebné obdobie, projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia 

strategického plánu ZSL a správy o ich plnení, 

c) vypracúva interné predpisy, ktoré podrobnejšie upravujú  kompetencie, 
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úlohy a náplň činností jednotlivých odborných komisií, zadáva komisiám 

úlohy a kontroluje ich činnosť podľa potreby v spolupráci s Kontrolórom 

ZSL,  

d) zabezpečuje komunikáciu a koordináciu činností odborných komisií podľa 

úloh a potrieb Výkonného výboru,  

e) riadi činnosť Sekretariátu a zodpovedná za ekonomické, marketingové a 

administratívno-organizačné činnosti ZSL, 

f) zodpovedá za plnenie úloh stanovených zasadnutiami Výkonného výboru, 

g) na zabezpečenie činnosti a potrieb ZSL prijíma ďalších zamestnancov 

sekretariátu, ktorí mu zodpovedajú po pracovno-právnej stránke, 

h) navrhuje Výkonnému výboru návrh na ustanovenie členov Správnej rady. 

 

8. Výkonný viceprezident ZSL (štatutár)  potrebuje súhlas Výkonného výboru 

najmä: 

a) na akékoľvek nakladanie s majetkom, pohľadávkami alebo záväzkami 

združenia v hodnote vyššej ako 33 tisíc Eur mimo obvyklého hospodárenia 

(dar, odpustenie dlhu ai.), 

b) na prevzatie ručiteľských záväzkov. 

 

16.2 Sekretariát ZSL 

1. Sekretariát je administratívno-organizačnou a výkonnou zložkou ZSL.  

 

2. Zamestnanci Sekretariátu zodpovedajú po pracovno-právnej stránke 

Výkonnému viceprezidentovi. 

 

3.  Úlohou Sekretariátu je najmä: 

a) správa zverených  finančných prostriedkov a majetku ZSL, 

b) vedie evidenciu členov a sympatizantov ZSL, 

c) zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení Výkonného výboru 

podľa pokynov Výkonného viceprezidenta,  
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d) plní úlohy, ktoré pre ZSL vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

e) v súlade s pokynmi Výkonného viceprezidenta zabezpečuje po organizačno-

administratívnej stránke konanie Konferencií ZSL, 

f) zabezpečuje na webovej adrese ZSL a v informačnom systéme športu 

zverejnenie v rozsahu, ktorý určujú ustanovenia Zákonu o športe, zoznamu 

členov Výkonného výboru a Disciplinárnej komisie v rozsahu fotografia, titul, 

meno, priezvisko, mail, telefonický kontakt, 

• informáciu o konaní Konferencie najmenej sedem kalendárnych dní predo 

dňom zasadnutia, 

• pozvánku a návrh programu Konferencie najmenej sedem kalendárnych 

dní predo dňom konania zasadnutia, 

• zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia Konferencie, Výkonného 

výboru a Disciplinárnej komisie najneskôr desať kalendárnych dní odo 

dňa konania zasadnutia, 

• správu Volebnej komisie najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa 

konania volieb, 

• zloženie orgánov ZS a funkčné obdobie jednotlivých funkcionárov, 

• kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni 

predo dňom konania volieb, 

• pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov ZSL, ALEBO 

Rokovacie poriadky jednotlivých orgánov ZSL, 

• informáciu o spôsobe použitia finančných príspevkov, 

• rozhodnutia Disciplinárnej komisie.  

 

4. Aktuálnu zdrojovú evidenciu všetkých členov ZSL vedie vo svojej evidencii 

Sekretariát ZSL. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v ZSL sa 

vykonávajú prednostne elektronickou formou. Podrobnosti upravuje interný 

predpis ZSL. 
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Článok XVII 

Kontrolór ZSL 

 

1. Najvyšším kontrolným orgánom  je Kontrolór ZSL. 

 

2. Kontrolóra volí a odvoláva Konferencia. Funkcia Kontrolóra je nezlučiteľná s 

výkonom funkcie v ostatných orgánov ZSL. 

 

3. Kontrolór musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, byť plnoletý 

a bezúhonný a spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie Kontrolóra. 

 

4. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú: 

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 

b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe 

športu, 

c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore 

ekonómia, manažment alebo právo alebo 

d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore 

ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v 

správe športu. 

 

5. Funkcia Kontrolóra zaniká : 

a) stratou spôsobilosti podľa § 11 ods. 5, zákona o športe, 

b) odvolaním Konferenciou - dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 

delegátov ZSL, s uvedením dôvodu odvolania, 

c)  písomným vzdaním sa funkcie, 

d) smrťou. 

 

6. Kontrolór pri výkone svojej funkcie vykonáva úlohy v súlade s § 13 ods. 1-3 
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Zákona o športe. 

 

7. Kontrolór je pri výkone kontrolnej činnosti povinný postupovať v súlade s § 14 

Zákona o športe. 

 

8. Kontrolór sa zúčastňuje na rokovaniach Výkonného výboru a všetkých komisií, 

tiež na rokovaní Konferencie. 

 

9. Vymedzenie pôsobností jednotlivých odborných komisií, zadávanie úloh 

a kontrola činnosti odborných komisií je v pôsobnosti Výkonného viceprezidenta 

a podľa potreby aj Kontrolóra ZSL. 

 

10. V odôvodnených prípadoch je oprávnený zvolať Mimoriadnu konferenciu ZSL. 

 

11. Môže dať Konferencii ZSL podnet na zmenu rozhodnutia Výkonného výboru,  

alebo dať takýto podnet Výkonnému výboru na zmenu svojho rozhodnutia 

autoremedúrou. 

 

Článok XVIII 

Disciplinárna komisia 

 

1. Disciplinárna komisia ZSL je orgán, ktorý rieši disciplinárne previnenia členov 

ZSL a spory vo vnútri ZSL. 

 

2. Svoju pôsobnosť vykonáva Disciplinárna komisia nezávisle od iných orgánov ZSL 

  a v súlade so všeobecne záväznými predpismi, Zákonom o športe a internými 

predpismi ZSL. Pri svojich rozhodnutiach sa riadi dodržiavaním zásad 

spravodlivého procesu. 

 

3.  Disciplinárna komisia  je orgán zložený z predsedu a dvoch členov.  Predsedu a  
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členov Disciplinárnej komisie ZSL volí Konferencia ZSL. 

 

4.  Funkcia člena Disciplinárnej je nezlučiteľná v výkonom funkcie v ostatných 

orgánoch ZSL. 

 

5. Predseda Disciplinárnej komisie musí mať právnické vzdelanie 2. stupňa, 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný. 

 

6.  Kompetencie a pôsobnosť Disciplinárnej komisie upravuje Disciplinárny 

poriadok a Sporový poriadok ZSL. 

 

Článok XIX 

Konanie v mene ZSL 

 

1. V mene ZSL ako štatutárni zástupcovia konajú  Prezident ZSL a Výkonný 

Viceprezident ZSL a to každý z nich samostatne. 

 

2. Za ZSL môže konať na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu aj iná fyzická, 

 alebo právnická osoba, ktorú tým poveria štatutárni zástupcovia a to  spoločne. 

 

Hospodárenie ZSL 

Článok XX 

Hospodársky rok 

 

1. Účtovným obdobím ZSL je kalendárny rok. 

 

2. ZSL hospodári na základe rozpočtu ZSL na kalendárny rok, ktorý na návrh 

Výkonného výboru schvaľuje Konferencia. 

 

3. ZSL vedie účtovníctvo podľa všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej 
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republiky. 

 

4. ZSL je povinný zabezpečiť prostredníctvom Výkonného viceprezidenta 

zostavenie riadnej účtovnej závierky. 

 

Článok XXI 

Príjmy a výdavky ZSL 

 

1. Príjmy ZSL tvoria najmä príjmy z:  

a) členských príspevkov, 

b) sponzorského, 

c) darov, príspevkov a iných zdrojov. 

 

2. Výdavky ZSL slúžia najmä na pokrytie nákladov vzniknutých s/so: 

a) zabezpečením organizovania súťaží a iných podujatí, 

b) starostlivosťou o talentované deti a mládež, 

c) podpora rozvoja skialpinistického, lyžiarskeho, freeridového a 

snowboardingového športu, 

d) zabezpečením vzdelávania v športovej činnosti,  

e) činnosťou sekretariátu, 

f) odmenami a platenými funkciami. 

 

Zánik ZSL 

Článok XXII 

Zánik ZSL 

 

1. ZSL môže zaniknúť:  

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, 

b) právoplatným rozhodnutím MV SR alebo súdu o rozpustení ZSL. 

2. O zrušení ZSL (dobrovoľné rozpustenie a zlúčenie s iným OZ) rozhoduje na 
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návrh Výkonného výboru Konferencia ZSL dvojtretinovou väčšinou všetkých 

delegátov a zánik ZSL oznámi do 15 dní MV SR. 

 

3. Ak Konferencia ZSL rozhodne o zlúčení s iným občianskym združením, 

rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach súvisiacich so zrušením ZSL a zlúčením 

s iným OZ. 

 

4. Ak Konferencia ZSL rozhodne o dobrovoľnom rozpustení ZSL, zároveň určí kto 

vykoná likvidáciu ZSL a majetkovo-právne vysporiadanie ZSL podľa všeobecne 

záväzných právnych noriem SR.  

 

5. Pri zániku združenia budú  v prvom rade uhradené všetky vzniknuté záväzky 

voči štátu a verejnej správe, ďalej voči ostatným právnickým a fyzickým 

osobám. O spôsobe naloženia s likvidačným zostatkom rozhodne Výkonný 

výbor. 

 

Článok XXIV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra SR. 

 

2. Pre všetkých členov ZSL sú záväzné Stanovy ZSL, smernice, štatúty, ostatné 

interné predpisy ZSL a Rozhodnutia orgánov ZSL. 

 

3. Všetky orgány ZSL okrem Konferencie ZSL, môžu rozhodovať aj formou per 

rollam, ak nie je uvedené inak. Rozhodovanie  formou hlasovania per rollam je 

možné zrealizovať písomne, telefonicky a aj písomne elektronickou formou. 

Podrobnosti upravuje interný predpis. 

 

4. ZSL je povinný zverejňovať na webovej adrese ZSL a v informačnom systéme 
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dokumenty, informácie a údaje v rozsahu určenom osobitným predpisom. 

 

5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto stanov dostane do rozporu s 

osobitným predpisom, alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie 

stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenia zákona 

alebo vykonávacieho predpisu. 

 

6. O zmene a o dodatkoch týchto Stanov rozhoduje Konferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


