
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien. 

I. Zmluvné strany

Zväz slovenského lyžovania, o.z., Páričkova 1101/27, 821 08  Bratislava 

Zastúpený: Ing. Ján Krajčík, prezident ZSL, o.z. 

PaedDr. Ladislav Smolen, výkonný viceprezident ZSL, o.z. 

IČO: 50 671 669 

DIČ: 

a 

LK/LO: SKI TEAM Oščadnica, Oščadnica 1851 Oščadnica, 02301 Slovakia 

Zastúpený: Mgr. Dušan Poláček, predseda 

IČO: 50 486 553 

DIČ: 

LK/LO: Lyžiarsky klub Snowparadise Veľká Rača, Oščadnica 

Dedovka 40 Oščadnica, 02301 Slovakia 

Zastúpený: Tibor Šobich, predseda 

IČO: 37 904 388 

DIČ: 



II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení a organizácii 

lyžiarskych pretekov. 

Názov podujatia: 1. kolo - žiaci

Dátum konania: 18.1.2020 – 19.1.2020 

Miesto konania: Kubínska hoľa 

III. Povinnosti zmluvných strán

Povinnosti Zväzu slovenského lyžovania, o.z. (ďalej ako ZSL): 

a) ZSL zverejnení v dostatočnom predstihu (minimálne 45 dní) na webovej

stránke ZSL v kalendári podujatí dátum, miesto, organizátora pretekov,

disciplíny a podmienky pre prihlásenie,

b) ZSL zabezpečí a dodá v elektronickej podobe podklady na prezentáciu

partnerov na propozíciách, štartových a výsledkových listinách pre potreby

organizátora pretekov,

c) ZSL zabezpečí a dodá reklamné panely a iné materiály partnerov ZSL,

d) ZSL zabezpečí poistenie pretekov pre celú sezónu 2019/2020,

e) ZSL preplatí náklady na odmenu technickému delegátovi pretekov,

f) ZSL dodá medaile a  diplomy pre všetky oceňované kategórie v súťaži

organizátorovi  pred konaním podujatia,

g) ZSL zverejní na svojej webovej stránke výsledky pretekov,

h) ZSL zverejní a podporí preteky na svojej webovej stránke a sociálnych

sieťach pred konaním pretekov ako aj fotodokumentáciou z podujatia čím

zabezpečí reklamu organizátorovi podujatia aj samotnému stredisku.



 
 

 
   

Povinnosti LK/LO/TJ: 

a) zverejniť minimálne 10 (desať) dní pred uskutočnením podujatia  propozície 

pretekov, schválených vedúcim súťaže a športovým riaditeľom na webovej 

stránke a sociálnych sieťach ZSL, prostredníctvom sekretariátu ZSL, 

b) zabezpečiť technický priebeh podujatia podľa pravidiel FIS a platného 

Súťažného poriadku, 

c) zabezpečiť aj v spolupráci so sekretariátom ZSL prezentáciu partnerov ZSL 

na všetkých tlačovinách z podujatia: na propozíciách, štartových 

a výsledkových listinách a prípadne propagačných materiáloch, 

d) poskytnúť ZSL reklamný priestor v požadovanom rozsahu, 

e) ak sa plánované preteky nemôžu z rôznych príčin uskutočniť v pôvodnom 

termíne alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu 

oznámiť, prerokovať a dať schváliť vedúcemu súťaže a športovému 

riaditeľovi minimálne 5 (päť) dní pred uskutočnením pretekov, 

f) uhradiť všetky náklady spojené s organizáciou podujatia. V prípade 

priznanej refundácie nákladov na podujatie vo vopred  dohodnutom 

rozsahu predložiť vyúčtovanie nákladov do 7 ( sedem ) dní po ukončení 

podujatia v súlade s pokynom športového riaditeľa, 

g) doručiť fotodokumentáciu týkajúcu sa rozmiestnenia reklamných panelov 

dodaných ZSL na podujatí, ako aj fotodokumentáciu z priebehu podujatia 

v elektronickej podobe najneskôr do 2 (dvoch) dní od ukončenia podujatia 

na e-mailovú adresu sekretariátu ZSL,  

h) poverený organizátor je povinný byť súčinný pri zabezpečení prezentácie 

partnerov ZSL, riadiť sa v tomto pokynmi výkonného viceprezidenta ZSL 

alebo športového riaditeľa ZSL, 

i) pre potreby časomiery zabezpečiť: 

a. pre výsledkové listiny: 

- zápis hlavného rozhodcu – protokol z každej 

kategórie a kola, 



- listinu časov na štarte a v cieli,

b. zmeny v protokole o pretekoch,

c. ubytovanie a stravu (plnú penziu) pre potrebný počet ľudí a v prípade

viacdenných pretekov dohodnúť podrobnosti s dodávateľom

časomiery,

d. osoby pre roznos a vyvesenie predbežných výsledkových listín

a kontrolu a evidenciu spracovaných údajov,

e. súčinnosť pri rozmiestnení meracej techniky na trati,

f. kanceláriu na spracovanie výsledkov, s prípojkou 230V / 500 W,

prípojku 230V / 2000W v priestore cieľa

g. podmienky pre inštaláciu ozvučenia,

j) zabezpečiť vyhotovenie výsledkových listín z podujatia v elektronickej

forme (formát .xml) a tieto následne poslať do 2 hodín po skončení

podujatia na e-mail registracia@zsl.sk.

IV. Termín platnosti zmluvy

a) Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými

stranami a jej platnosť končí dňom 31.04.2020.

b) V tejto lehote sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne vysporiadať všetky

svoje finančné a iné nároky vyplývajúce z tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia

a) Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej písomnej dohode

obidvoch zmluvných strán.

b) Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 exemplár pre každú stranu.
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