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Článok 31  

Delegáti Konferencie ZSL  
 

1. Na Konferencii ZSL sú oprávnení zúčastniť sa štatutárni zástupcovia riadnych členov 
v počte jeden (1) za každého riadneho člena, zástupca športovcov, zástupca 
športových odborníkov a ďalších členov ZSL alebo zástupcovia zvolení riadnymi 
členmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi ZSL (ďalej len 
„delegáti“) s hlasovacím právom podľa kľúča1 uvedeného v odseku 2.   

2. Konferencie ZSL sa za riadnych členov zúčastňuje delegát s príslušným počtom hlasov 
určeným podľa nasledovného kľúča:  
a) každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 1 do 50 

členov vrátane -  1 (jeden) hlas;  
b) každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 51 do 

100 členov vrátane -  2 (dva) hlasy;  
c) každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou nad 101 

členov vrátane -  3 (tri) hlasy ;  
d) každý riadny člen podľa písm. a), b) alebo písm. c), ktorý mal v uplynulej ukončenej 

súťažnej sezóne, ktorá predchádza dátumu konania Konferencie ZSL počet 
aktívnych športovcov2 do 23 rokov vrátane s jeho príslušnosťou od 1 do 10 členov 
vrátane -  1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a), b) alebo 
písm. c);  

e) každý riadny člen podľa písm. a), b) alebo písm. c), ktorý mal v uplynulej ukončenej 
súťažnej sezóne, ktorá predchádza dátumu konania Konferencie ZSL počet 
aktívnych športovcov3 do 23 rokov vrátane s jeho príslušnosťou od 11 do 20 členov 
vrátane -  2 (dva) hlasy naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a), b) alebo 
písm. c);  

f) každý riadny člen podľa písm. a), b) alebo písm. c), ktorý mal v uplynulej ukončenej 
súťažnej sezóne, ktorá predchádza dátumu konania Konferencie ZSL počet 
aktívnych športovcov4 do 23 rokov vrátane s jeho príslušnosťou 21 a viac -  3 (tri) 
hlasy naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a), b) alebo písm. c);  

 
1 KĽÚČ DELEGÁTOV musí zohľadňovať a) počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže,   
v ktorej súťaží a  ak určujú stanovy národného športového zväzu aj územný princíp. [§ 19 ods. Zákona] 
2 Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch (3) súťažiach organizovaných 
priamo ZSL alebo v partnerstve so ZSL, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje 
účasť na súťaži športu pre všetkých. (§ 4 ods. 4 Zákona). 
3 Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch (3) súťažiach organizovaných 
priamo ZSL alebo v partnerstve so ZSL, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje 
účasť na súťaži športu pre všetkých. (§ 4 ods. 4 Zákona). 
4 Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch (3) súťažiach organizovaných 
priamo ZSL alebo v partnerstve so ZSL, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje 
účasť na súťaži športu pre všetkých. (§ 4 ods. 4 Zákona). 
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g) každý riadny člen podľa písm. a), b) alebo písm. c), ktorý mal v mal v uplynulej 
ukončenej súťažnej sezóne, ktorá predchádza dátumu konania Konferencie ZSL 
aspoň jedného individuálneho člena-športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa 
zúčastnil významnej súťaže5 v akejkoľvek vekovej kategórii 1 (jeden) hlas naviac k 
počtom hlasov určeným podľa písm. a) až písm. f).  

Za deň rozhodný pre posúdenie počtu individuálnych členov riadnych členov ZSL a 
určenie počtu hlasov delegátov podľa písmena a) až g) sa považuje dátum 30.04. 
kalendárneho roku v roku konania Konferencie ZSL.  

3. Delegátom Konferencie ZSL s jedným (1) hlasom je jeden zástupca športovcov, ak ho 
navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov ZSL.  

4. Pokiaľ individuálny člen ZSL je členom Rady FIS (FIS Council), alebo členom 
Výkonného výboru SOŠV, alebo členom Výkonného výboru SPV, tento člen je ex-
officio členom Konferencie ZSL, ktorý má hlasovacie právo s jedným (1) hlasom.   

5. Delegátom Konferencie ZSL s jedným (1) hlasom je aj jeden (1) zástupca 
individuálnych členov ZSL z radov športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová 
organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov.  

6. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie ZSL osobne alebo ich môže zastúpiť 
ich náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát 
Konferencie ZSL. V prípade riadneho člena je náhradníkom iná osoba určená 
poverením štatutárnym zástupcom riadneho člena, avšak táto osoba musí byť členom 
predmetného riadneho člena a byť individuálnym členom ZSL.   

7. Delegátom Konferencie ZSL s právom hlasovať nemôže byť funkcionár ZSL len na 
základe výkonu funkcie v orgáne ZSL.  

8. Delegátom Konferencie ZSL s právom hlasovať nemôže byť štatutárny zástupca 
riadneho člena, ktorý je dodávateľom služieb, alebo tovaru pre ZSL na pravidelnej 
báze (konflikt záujmov). V takomto prípade môže byť takýto štatutárny zástupca 
zastúpený na Konferencii ZSL svojím náhradníkom, alebo inou osobou, avšak táto 
musí mať príslušnosť k predmetnému riadnemu členovi a byť individuálnym členom 
ZSL.   

9. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 
Konferencie ZSL predložením  
a) občianskeho preukazu,  
b) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov 

ZSL, ktorých zastupuje alebo preukázaného väčšinového počtu návrhových lístkov 
na delegáta záujmovej skupiny, 

c) písomného poverenia štatutárneho orgánu riadneho člena, ktorého zastupuje.  
10. Každý delegát Konferencie ZSL má príslušný, Stanovami stanovený, počet hlasov a 

všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti 
Konferencie.   

11. Každý delegát Konferencie ZSL môže mať najviac dvoch (2) náhradníkov. Volení 
náhradníci sú evidovaní v poradí stanovenom riadnym členom, inak podľa počtu 
hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je určujúce pre zastupovanie 
delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol.  

12. Členovia ZSL, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Konferencie ZSL prostredníctvom 
svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku 3 a 5 zabezpečia voľbu 
delegátov tak, aby mohli delegátov Konferencie a ich náhradníkov s ich 

 
5 § 3 písm. h) Zákona, z pohľadu ZSL a lyžovania výlučne v disciplínach FIS: ZOH, MS, MSJ, ZOHM a SP vrátane Masters 
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identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť ZSL najneskôr 14 dní pred konaním 
Konferencie ZSL6.   

13. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov ZSL a iní pozvaní hostia, ktorí 
nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom Výkonného 
viceprezidenta ZSL alebo predsedajúceho Konferencie ZSL, prípadne aj súhlasom 
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných delegátov  Konferencie ZSL.  
 

 
6 Zástupca športovcov, zástupca športových odborníkov - zápisnica záujmovej skupiny o voľbe zástupcu alebo väčšinový 
počet návrhových lístkov na delegáta záujmovej skupiny športovcov a športových odborníkov. 


