
 

 
ZÁPIS z 22. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 23.08.2022 
Miesto: Galvaniho 17/A, Bratislava 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Peter Bendik ml., Jana Palovičová, 
Václav Klein, Martin Paško 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 
Prítomní členovia SR-ZSL: Peter Planý 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala, Ivana Štefančová 
Ospravedlnení: Michal Molotta, Martin Liptaj 

Hostia: Daniel Granec, Pavol Chovaňák, Zuzana Senčeková, 
Ján Jakubčo, Janka Štaffenová 

Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Ivana Štefančová 
Overovatelia: Peter Bendik ml., Václav Klein 

 
1. Otvorenie 

a) Procesné úkony 
b) Kontrola úloh a uznesení                                    . 

2.  Zmluvné vzťahy 
     a) Partnerské vzťahy 
3.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
4.  Konferencia ZSL 2022 
     a) Informácia 
5. Záver 
 
 
1. Otvorenie 
 
Na pokyn člena VV-ZSL M. Paška, zasadnutie otvoril Generálny sekretár R. Cagala, 
nakoľko prezident v čase otvorenia zasadnutia nebol prítomný. R. Cagala zahájil 
vecné rokovanie. R. Cagala prítomným predstavil program rokovania 22. zasadnutia 
Výkonného výboru ZSL.  Nikto z prítomných nemal pripomienky. Zároveň R. Cagala 
informoval prítomných o zvukovom zázname zo zasadnutia. 
 
Uznesenie:  UZN VV 226/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 22. VV-ZSL – 23.08.2022 v znení uvedenom 
na pozvánke. 

ZA: 4 PROTI:  0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala navrhol za overovateľov zápisnice M. Bendika ml. a V. Kleina a 
skonštatoval uznášaniaschopnosť   zasadnutia na prijatie rozhodnutí (príloha č. 1 a 



 

2) a následne zhrnul stav plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho obdobia 
a zahájil prerokovanie vybraných úloh v riešení a podľa pripomienok 
z predchádzajúceho zasadnutia.  
 
Úloha #5/21/2022 - Vyhotoviť návrh reklamnej zmluvy k plochám na oblečení 
štátnej reprezentácie 
R. Cagala prítomným predstavil návrh zmluvy o reklame a propagačnej činnosti, 
ktorú by uzatvorilo ZSL a sponzor športovca, tj., postup v súlade s rozhodnotím 21. 
VV-ZSL, kedy ZSL športovcovi plochu neodstupuje, ale v súlade s pravidlom FIS 
204.1.4 a odseku A.2.1, písmeno d) Štatútu reprezentanta uzatvára zmluvu s jeho 
sponzorom avšak s účelom plnenia v prospech predmetného športovca. Návrh 
zmluvy je vypracovaný v zmysle pravidla FIS 204.1.4, zákona č. 147/2001 Z. z. o 
reklame a v zmysle znenia Štatútu reprezentanta odsek A.2.1, písmeno d). 
Predmetom zmluvy je záväzok sponzora poskytnúť, zabezpečiť, alebo priamo 
uhradiť dodávateľovi služieb a tovaru, služby, tovary a zvýhodnenia v prospech 
športovca v rámci jeho osobného materiálno-technického vybavenia a výkonu jeho 
športovej činností (príloha č.3). Prítomní diskutovali situačnú záležitosť a dohodli sa 
na doplnení povinností a limitov športovca tak, aby bol informovaný o týchto 
povinnostiach a limitoch aj poskytovateľ reklamy, v súlade s FIS pravidlami. 
 
Pozn.: K rokovaniu sa pripojil Prezident J. Krajčík. Počet prítomných členov VV-ZSL 
v rokovacej miestnosti: 5 
 
Úloha #3/20/2022 - Zabezpečenie vozového parku pre SJ/AD 
R. Cagala informoval prítomných o obdržaných cenových ponukách, v záležitosti 
zabezpečovania krátkodobého a dlhodobého vozového parku ZSL.  
 
a) Ponuka od spoločnosti Toyota Slovakia - J. Krajčík sa zúčastnil stretnutia so 

zástupcami, kde rokoval o možnostiach stať sa partnerom ZSL.  Toyota Slovakia 
ponúkla aj možnosť krátkodobého poskytnutia vozidiel triedy mikrobus L1/L2 
formou operatívneho leasingu alebo formou úveru. 
Úloha #2/22/2022 

 
b) Ponuka od spoločnosti Betacar  – ponuka vozidiel triedy mikrobus L2 je na 

dlhodobý prenájom 6 mesiacov min. Autá sú vhodné predovšetkým pre sekciu 
severských disciplín. 

 
c) Ponuka od spoločnosti Auto Lamač – krátkodobý aj dlhodobý prenájom 

úžitkových vozidiel a aj vozidiel triedy kombi/crossover pre výkon funkcií 
športových riaditeľov. M. Paško požiadal o zadanie spoločnosti Auto Lamač 
pokyn na vypracovanie ponuky na komplexné zabezpečenie vozového parku pre 
sekcie na aktuálnu potrebu.  

      Úloha #1/22/2022 
 
Úloha #10/18/2022 - Riešiť realizáciu PR služby v prostredí organizačnej štruktúry 
ZSL 
M. Paško informoval prítomných o rokovaní so zástupcom SPR Media. Rokovania sa 
týkali otázok finančného vysporiadania medzi ZSL a SPR Media. Záližitosti týkajúce 



 

sa vecnej spolupráce na nadchádzajúce obdobie budú predmetom následného 
rokovania v mesiaci september za prítomnosti manažérov sekcií športu.  
 
2. Zmluvné vzťahy 
 
a) Partnerské vzťahy 
 
D. Granec prítomným predstavil návrh predmetu zmluvy so spoločnosťou Trerè 
Innovation srl Unipersonale UYN na 100 ks spodného oblečenia formou 
sponzoringu, ktoré je určené pre štátnu reprezentáciu SR v rozsahu 3 kusy oblečenia 
ako jeden set (vrchný diel, spodný diel a ponožky alebo podkolienky). Návrh zmluvy 
je na obdobie 2022 – 2026 a UYN má povinnosť rešpektovať všetky pravidlá podľa 
FIS a MOV. Zároveň R. Cagala informoval, že podľa zmluvy ZSL má povinnosť 
uvoľniť jednu plochu na kombinéze a na vrchnom oblečení pre logo UYN. Návrh R. 
Cagalu a D. Granca znie, aby s apre účel plnenia zmluvy použila plochá pravé spodné 
podkolenie na kombinéze a  jednu z dvoch voľných plôch na vrchnom oblečení 
(plocha B alebo F). U snowboardistov navrhujú  obsadiť jednu zo štyroch voľných 
plôch nad viazaním snowboardovej dosky.  
P. Bendik pripomenul, že rozdelenie 100ks. Medzi športovcov musí sledovať reálnu 
spotrebu takéhoto oblečenia, nakoľko vrcholový športovec spotrebuje za jednu 
sezónu aj niekoľko setov.   
Prítomní diskutovali situačnú záležitosť, poskytnuté informácie vzali na vedomie 
s pokynom aby D. Granec rokoval aj vo veci dodatočného nákupu produktov UYN 
zo strany ZSL za špecifických podmienok. 
Úloha #3/22/2022 
 
3. Reprezentácia 

 
a) Národný tím 2022/23 – informácia 

 
R. Cagala informoval o stave plnení povinností športovca navrhnutého na zaradenie 
do štátnej reprezentácie 2022/23. Uviedol, že ku dňu rokovania si svoje povinnosti  
splnili A. Nováček, M. Bekeš, N. Fričová, T. Suchá, T. Noris, F. Botka, M. Ivanová, D. 
Ambros, J. Dibdiak, P. Krasuľa, M. Hofbauer a F. Dolník. 
 
Uznesenie:  UZN VV 227/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh na zaradenie A. Nováček, M. Bekeš, N. Fričová, T. Suchá, 
T. Noris, F. Botka, M. Ivanová, D. Ambros, J. Dibdiak, P. Krasuľa, M. Hofbauer, F. 
Dolník za členov štátnej reprezentácie SR pre súťažnú sezónu 2022/23. 
ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

 
4. Konferencia ZSL 2022 
 
R. Cagala a I. Boledovič podali komplex informácií o príprave procesných podkladov 
na 4. Konferenciu ZSL 2022. Prítomní prediskutovali partikulárne záležitosti vrátane 
rôznych doporučení a doplnení.  
 
Uznesenie:  UZN VV 228/08/2022 



 

VV-ZSL schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku 4. volebnej Konferencie ZSL dňa 
08.09.2022. 

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

Príloha č.4 
 
Uznesenie:  UZN VV 229/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh Volebného poriadku 4. volebnej Konferencie ZSL dňa 
08.09.2022. 

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

Príloha č.5 
 
Uznesenie:  UZN VV 230/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh na zloženie Mandátovej komisie  pre 4. volebnú 
Konferenciu ZSL 2022  (J. Botka, M. Jagerčík, M. Jančík). 

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

 
Uznesenie:  UZN VV 231/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh na zloženie Volebnej komisie pre 4. volebnú Konferenciu 
ZSL 2022   (M. Molotta, M. Štefanovie, M. Vigaš). 

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

 
Uznesenie:  UZN VV 232/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh na zloženie Návrhovej komisie pre 4. volebnú Konferenciu 
ZSL 2022  (M. Antoška, V. Kundisová, M. Gavalier). 

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

 
R. Cagala predložil návrh na odmenu Kontrolóra ZSL na základe §12, ods.6  Zákona 
o športe. Prítomní diskutovali predmetný návrh, ktorý je predmetom schválenia 
Konferencie ZSL. 
 
Uznesenie:  UZN VV 233/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh na odmenu Kontrolóra ZSL vo výške 500 eur/m.  

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

 
R. Cagala uviedol, že notárskym úradom, ktorý osvedčí priebeh Konferencie bude 
JUDr. Barbora Behýľová. Prítomní vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
R. Cagala predložil širší návrh zoznamu hostí, ktorých doporučuje vedeniu ZSL 
pozvať na Konferenciu ZSL (Príloha č.6). Prítomní diskutovali predmetný návrh 
a vyjadrili svoje doplnenia a upresnenia. 



 

 
Uznesenie:  UZN VV 234/08/2022 
VV-ZSL schvaľuje návrh zoznamu hostí na 4. Konferenciu ZSL 2022. 

ZA: 5 PROTI:   ZDRŽAL SA: 0      

 
 
5. Záver 
 
J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Termín 
najbližšieho zasadnutia VV-ZSL sa určí v deň konania 4. Konferencie ZSL 2022 
vzhľadom na očakávané zmeny v zložení VV-ZSL. 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – vzor reklamnej zmluvy ZSL – individuálny sponzor športovca 
Príloha č.4 – návrh Rokovacieho poriadku 4. Konferencie ZSL 2022 
Príloha č.5 – návrh Volebného poriadku 4. Konferencie ZSL 2022 
Príloha č.6 – návrh zoznamu hostí na 4. Konferenciu ZSL 2022 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:     Ivana Štefančová 
Overovatelia:   Peter Bendik ml., Václav Klein  



 

 

 

P r e z e n č n á   l i s t i n a 
z 22. zasadnutia Výkonného výboru ZSL, 23.08.2022 v Bratislave 

 

P. Č. FUNKCIA MENO a PRIEZVISKO PODPIS 

Výkonný výbor ZSL 

1. Prezident Ján Krajčík  

2. Viceprezident Jana Palovičová  

3. 3. člen Martin Paško  

4. Člen za športovcov Peter Bendik ml.  

5. Člen za šp.odborníkov Michal Molotta  

6. Člen za SR-ZSL Václav Klein  

Stanovy ZSL, čl. 40, odsek 5 

7. Kontrolór ZSL Ivan Boledovič  

8. Predseda SR-ZSL Peter Planý  

9. Člen SR-ZSL Martin Liptaj  

10. Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala  

11. Operačný riaditeľ Roman Hanzel  

12. Se-ZSL Ivana Štefančová  

Stanovy ZSL, čl. 40, odsek 7 

13. M AD Janka Štaffenová  

14. M MD Ján Jakubčo  

15. M SD Daniel Granec  

16. Se-AD Zuzana Senčeková  

17. ŠTR CC Ondrej Tuka  

18. Se-SD Ivana Mrázová  

19. ŠTR AD Pavol Chovaňák  

20. ŠTR SJ František Vavrinčík  

21.    

22.    

23.    

 



                                                      P O Z V Á N K A      

Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 16.08.2022 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 22. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 23. augusta (utorok) 2022 o 15:00 hod. , v rokovacej miestnosti sídla ZSL v budove A, 
Galvániho 17/A, 821 04 Bratislava. 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Procesné úkony 
b) Kontrola úloh a uznesení                                    . 

2.  Zmluvné vzťahy 
     a) Partnerské vzťahy 
3.  Reprezentácia   
     a) Národný tím 2022/23 – informácia 
4.  Konferencia ZSL 2022 
     a) Informácia 
5. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne. 

Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL 
Ján Jakubčo (MD), Janka Štaffenová (AD), Daniel Granec (SD) k bodom 3 a 4. 
 
Online link: Microsoft Teams meeting 

Názov: 22.VV-ZSL - 23.08.2022 o 15:00 

Čas: utorok, 23. augusta 2022 15:00:00 stredoeurópsky letný čas 

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii 

Kliknutím sem sa pripojte k schôdzi 

 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQzYWU0MzItNGU2ZC00MGEwLTg2NjUtZWQzNjU4ZTY3ZDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245b1c6e1-4ace-4a05-84b3-2934e604bf83%22%2c%22Oid%22%3a%22240fecb6-c6b8-4a7c-a80a-38939b8de23e%22%7d


Zmluva o sponzorstve športovca a o reklamnej činnosti 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
 
Sponzor:  ABC s.r.o. 
 xxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxx  
 IČO:  xxxxxxxxxxxxxxxx  
 v zastúpení:  xxxxxxxxxxxxxxx  
 
 (ďalej len „Sponzor“) 
 
Národný športový zväz:  Zväz slovenského lyžovania, o.z. 
 Galvaniho 17A 
 821 04 Bratislava 
 IČO: 50 671 669 
 v zastúpení: Ján Krajčík, prezident a konateľ 
 
 (ďalej len „ZSL“ a spolu so Sponzorom ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú zmluvu o sponzorstve športovca a o reklamnej činnosti za nasledovných podmienok: 

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
 

1. Sponzor sa touto Zmluvou zaväzuje poskytnúť, zabezpečiť alebo priamo uhradiť dodávateľovi 
služieb a tovaru, v prospech športovca Meno a Priezvisko, registračné číslo: (*) (ďalej len 
„Športovec“), člena Zväzu slovenského lyžovania a zároveň člena štátnej reprezentácie 
Slovenskej republiky v zjazdovom lyžovaní, nasledovné služby, tovary a zvýhodnenia v rámci 
jeho osobného materiálno-technického vybavenia a výkonu jeho športovej činnosti: 
a) ubytovanie a cestovné výdavky, 
b) preteková výstroj a špeciálne športové náradie, 
c) výdavky na regeneráciu a výživové doplnky, 
d) výdavky na osobných športových odborníkov. 
  

2. ZSL sa touto Zmluvou zaväzuje zverejniť logo spoločnosti ABC uvedené v žiadosti Sponzora zo 
dňa X.Y.2022 na účelovo viazanej ploche oblečenia a príslušenstva Športovca špecifikovanej v 
prílohe č. 1 tejto Zmluvy.  

 
Článok 2 

Trvanie Zmluvy 
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

Článok 3 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Sponzor sa pri plnení povinností podľa Článku 1 ods. 1 Zmluvy zaväzuje postupovať v dobrej 

viere v prospech Športovca tak, aby mal Športovec vzhľadom na finančné a iné materiálne 
možnosti Sponzora zabezpečené vhodné podmienky na výkon a rozvoj jeho športovej činnosti.  

2. Sponzor sa zaväzuje počas účinnosti tejto Zmluvy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne 
predpisy, predpisy Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie (FIS) a predpisy ZSL 



týkajúce sa jeho spôsobilosti byť sponzorom Športovca. Sponzor sa predovšetkým zaväzuje 
počas účinnosti Zmluvy nevykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti tabakových výrobkov, 
alkoholických nápojov a športového stávkovania. 

3. Sponzor je oprávnený požiadať písomne o zmenu dizajnu a/alebo rozmeru loga spoločnosti 
ABC s.r.o., a to najneskôr do konca lyžiarskej sezóny, ktorá predchádza lyžiarskej sezóne, 
v ktorej má byť použité oblečenie a príslušenstvo s novým logom.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a 
informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí Zmluvy, ako aj 
o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak niektorá zo 
Zmluvných strán poskytne informácie alebo písomnosti súvisiace so Zmluvou tretím osobám, 
ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti 
(napr. advokátom v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, daňovým poradcom v súvislosti 
s poskytovaním daňového poradenstva) alebo povinnosť poskytnúť informácie alebo 
písomnosti súvisiace so Zmluvou vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na údaje verejne známe pred uzavretím Zmluvy alebo na údaje 
všeobecne známe. 

5. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu písomnou výpoveďou, a to 
aj bez uvedenia dôvodu, ktorú je povinná doručiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 31.03. 
kalendárneho roka, v ktorom má byť Zmluva vypovedaná. V prípade riadne doručenej 
výpovede podľa predchádzajúcej vety Zmluva zaniká ku dňu 01.04. príslušného kalendárneho 
roka.  

6. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak 
Športovcovi zanikne členstvo v ZSL alebo ak Športovec prestane vykonávať športovú činnosť 
uvedenú v Článku 1. bode 1. Zmluvy. 

7. ZSL je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak: 
a) Sponzor prestane spĺňať predpoklady na sponzorovanie Športovca podľa Článku 3 ods. 

2 Zmluvy, 
b) Sponzor si dlhodobo alebo opakovane neplní povinnosti uvedené v Článku 1. ods. 1 

Zmluvy. 
8. Odstúpenie od Zmluvy podľa odsekov 5. a 6. tohto článku Zmluvy nadobúda účinnosť 

momentom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.  
9. ZSL prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky za reklamu v zmysle platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s ustanovením pravidla 204.1.4 pravidiel 
ICR Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie (FIS), ktorej je ZSL členom a ktorý je 
národným športovým zväzom pre uznaný šport lyžovanie.  

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
2. K zmene obsahu tejto Zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán 

vo forme postupne očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa platných a účinných 

ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky.  
4. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho časť, je alebo sa stane neplatným 

alebo nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu verejnej moci, nebude 
mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy alebo jej častí, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu Zmluvy, že toto 
ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. Namiesto neúčinných 
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo 
najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy Zmluvné 
strany túto otázku brali do úvahy. 



5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží 
jeden (1) rovnopis Zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že táto Zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
V Bratislave, dňa (*) 
 
___________________________                _______________________ 
            Konateľ ABC            Ján Krajčík 
             ABC s.r.o.           Zväz slovenského lyžovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
 
OBLEČENIE – KOMBINÉZA 
      
       

# Plocha,  
max cm2 

Sponzor, partner 

A ľavý rukáv <100  

B ľavý rukáv <100  

B pravý rukáv <100 ABC s.r.o. 

C pravý rukáv <100  

C stehno <100  

B podkolenie <100  

A podkolenie <100  

 
  

OBLEČENIE – VRCHNÝ KOMPLET 

 
 

    
     
     
     
 
 
 
 
 
 

OBLEČENIE – PRILBA, ČIAPKA, ČELENKA 

 
     
  
     
            
            
            
  
  

 

# Plocha, 
max cm2 

Sponzor, partner 

A < 25 ABC s.r.o. 

B < 25  

C < 25  

D < 25  

E < 25  

F < 25  

# Plocha max cm2 Sponzor, partner 
B <50 ABC s.r.o. 

# Plocha max cm2 Sponzor, partner 
B <50 ABC s.r.o. 



 

 

ROKOVACÍ PORIADOK 
4. VOLEBNEJ KONFERENCIE ZVÄZU SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA 

08.09.2022 
 

  
 Článok I. 

    Úvodné ustanovenie 
 
Tento Rokovací poriadok upravuje podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní 
a organizácie 4. Volebnej Konferencie Zväzu slovenského lyžovania (ďalej len 
„Konferencie ZSL“) konanej dňa 08.09.2022. 
 

 Článok II. 
         Kľúč delegátov 

 
V súlade s článkom 31 Stanov ZSL sa uvádza, že : 

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 kľúča  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 športovcov  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 športovcov  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 športovcov  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);  
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 súťaže  v akejkoľvek vekovej kategórii 1 (jeden) hlas naviac 
k počtom hlasov určeným podľa písm. a) až písm. f).  

3. 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.  

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

5. 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.   

6. 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. 

7. Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL  len v súvislosti  s jeho 
výkonom funkcie v orgáne ZSL. 
 

Článok III. 

Program Konferencie ZSL 

1. Návrh programu Konferencie ZSL je uvedený v pozvánke na Konferenciu 
ZSL.  

1. Konferencia ZSL na začiatku svojho rokovania, ak je uznášaniaschopná, 
prerokuje návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. 
Konferencia ZSL môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na 
návrh prítomného delegáta navrhnutý program doplniť alebo upraviť. 
Návrhy môžu predložiť len delegáti Konferencie ZSL. 

2. Konferencia ZSL následne prijme rozhodnutie o každom návrhu na 
doplnenie zvlášť. Na prijatie zmien programu, je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov prítomných delegátov. 

3. Po hlasovaní o všetkých navrhovaných doplneniach programu 
predsedajúci oboznámi upravené znenie pôvodného návrhu programu 
rokovania a navrhované poradie doplnených bodov. Predsedajúci vyzve 



 

 

delegátov, aby hlasovali o upravenom programe ako o celku. Program je 
prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
delegátov. 

4. Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie Konferencie ZSL 
pokračuje podľa schváleného programu Konferencie ZSL. 

5. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia 
ZSL prijať len odporúčania a stanoviská. 
 

 Článok  IV. 
Účasť na Konferencii ZSL 

 
1. Na Konferencii ZSL sa zúčastňujú delegáti, členovia Výkonného výboru, 

čestní členovia ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL, generálny 
sekretár ZSL a pracovníci Sekretariátu ZSL. 

2. Na Konferenciu ZSL môžu byť pozvaní hostia, ktorých zoznam schvaľuje 
Výkonný výbor ZSL.  

3. Delegát je povinný sa dostaviť na zasadnutie Konferencie ZSL v čase, 
ktorý je na pozvánke uvedený ako prezentácia1. Oprávnenie byť 
delegátom Konferencie ZSL bude preukázateľným spôsobom 
zaznamenané povereným pracovníkom Sekretariátu ZSL. 

4. Rokovanie Konferencie ZSL nie je prístupné verejnosti s výnimkou 
pozvaných hostí. 

 Článok  V. 
Rokovanie Konferencie ZSL 

  
1. Rokovanie Konferencie ZSL riadi predsedajúci, ktorý je poverený k tomu 

uznesením Výkonného výboru ZSL. 
2. Predsedajúci otvára a ukončuje zasadnutie Konferencie ZSL, riadi 

rokovanie a hlasovanie, kontroluje diskusiu, dáva a odoberá slovo 
delegátom a hosťom a dbá na to, aby zasadnutie Konferencie ZSL 
prebiehalo v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Zákonom 
o športe2,  Stanovami ZSL3, Rokovacím poriadkom, Volebným poriadkom 
a ostatnými predpismi ZSL. Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre 
zabezpečenie dôstojnosti rokovania Konferencie ZSL. 

3. Predsedajúci môže na návrh delegáta alebo člena Výkonného výboru ZSL, 
alebo aj bez návrhu prerušiť rokovanie Konferencie ZSL najviac na jednu 

 
1 V prípade online formátu rokovania je pri prezentácii delegát povinný sledovať pokyny správcu elektronickej 
platformy, ktorý riadi jednotlivé pripojenia delegátov elektronickou formou. 
2 Zákon č.440/2015 v znení neskorších úprav a doplnení. 
3 Stanovy ZSL, článok 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 37. 



 

 

(1)  hodinu, ak sa nedodržuje tento Rokovací poriadok, Volebný poriadok, 
Stanovy ZSL, či všeobecne záväzné právne predpisy SR, alebo, ak to uzná 
za vhodné a primerané, aj z iného dôvodu4. 

4. Predsedajúci pred otvorením zasadnutia Konferencie ZSK skontroluje, či 
je prítomný dostatočný počet delegátov, aby bola Konferencia ZSL 
uznášaniaschopná. Konferencia ZSL je uznášaniaschopná, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať. Ak je 
Konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci postupuje v zmysle 
schváleného programu Konferencie ZSL.    

5. Konferenciu ZSL otvára predsedajúci privítaním prítomných účastníkov, 
vyhlásením o tom, či bola Konferencia ZSL zvolaná v súlade so Stanovami 
ZSL, a či podľa počtu prítomných delegátov sú splnené predpoklady pre 
to, aby bola Konferencia ZSL uznášaniaschopná. 

6. Každému bodu programu, okrem otvorenia, predchádza krátke uvedenie 
bodu programu predsedajúcim alebo osobou, ktorá 
vypracovala/predložila materiál alebo návrh, ktorý je predmetom 
prerokovávaného bodu.  

7. K jednotlivým bodom schváleného programu je možné vystúpiť formou 
faktickej poznámky. Faktickú poznámku možno predniesť len k referátu, 
k diskusnému príspevku práve prednesenému alebo k pozmeňujúcemu 
návrhu. Trvanie faktickej poznámky nesmie prekročiť jednu (1) minútu. Ak 
nejde o faktickú poznámku alebo rečník prekročí stanovenú lehotu, môže 
mu predsedajúci Konferencie ZSL odňať slovo. 

8. Pozvaní hostia nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade ich nevhodného 
správania alebo porušenia tohto poriadku môže predsedajúci prijať 
opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti rokovania Konferencie ZSL.5 

9. Rokovací jazyk na rokovaní Konferencie ZSL  je štátny jazyk Slovenskej 
republiky. 

10. Predsedajúci ukončí zasadnutie Konferencie ZSL po naplnení 
schváleného programu Konferencie ZSL. 

11. Ak nie je Konferencia ZSL v čase začiatku rokovania uznášaniaschopná, 
začiatok Konferencie ZSL sa odloží o jednu (1) hodinu. Ak ani po jednej 
(1) hodine nie je Konferencia ZSL uznášaniaschopná, platí, že je nariadené 
opakované rokovanie Konferencie ZSL s rovnakým programom v termíne 
najneskôr do 30 dní od pôvodného termínu Konferencie ZSL.  

 
4 napríklad neprístojné chovanie v sále, fyzické incidenty, narušenie rokovania osobami, ktoré nie sú delegáti, 
alebo pozvaní hostia a iné 
5 Predsedajúci môže ukončiť elektronické pripojenie hosťa na rokovaciu platformu. 



 

 

12. Ak počas Konferencie ZSL klesne počet prítomných delegátov, tak že 
Konferencia ZSL prestane byť uznášaniaschopná, zasadnutie sa preruší 
najviac na jednu (1) hodinu a ak ani po uplynutí tejto hodiny nie je 
Konferencia ZSL uznášaniaschopná, platí, že je nariadené opakované 
rokovanie Konferencie ZSL v termíne najneskôr do 30 dní od pôvodného 
termínu Konferencie ZSL s programom, ktorý nebol prerokovaný.  

 Článok  VI. 
Pracovné komisie Konferencie ZSL 

 
1. Konferencia ZSL na návrh Výkonného výboru ZSL volí nasledovné 

pracovné komisie: 
- mandátovú, v počte troch (3) členov, 
- návrhovú, v počte troch (3) členov, 
- volebnú, v počte troch (3) členov, 
- zapisovateľa, skrutátorov, 
- dvoch (2) overovateľov zápisnice, 

2. Návrh na zloženie komisií, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice   
a skrutátorov pripraví Výkonný výbor ZSL a predloží ho delegátom  
Konferencie ZSL na schválenie predsedajúci. 

3. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa  
Konferencie ZSL,  podáva správu o počte prítomných delegátov a overuje 
schopnosť uznášania Konferencie ZSL. 

4. Návrhová komisia zaznamenáva priebeh Konferencie ZSL, spracováva 
diskusné príspevky a ostatné návrhy delegátov, vypracováva návrh 
uznesení a predkladá ho na schválenie Konferencii ZSL. 

5. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov ZSL zabezpečuje Volebná 
komisia, ktorá sa riadi Volebným poriadkom Konferencie ZSL. 

6. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie 
komisie a je oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie 
prednáša jej predseda. Zápis podpisujú jej členovia, ktorí v prípade 
odlišného stanoviska, môžu toto uviesť pri podpise. Pre rokovanie komisií 
platí primerane tento Rokovací poriadok. 

 



 

 

  
  
  

 Článok  VII. 
Pravidlá pre predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu  

 
1. Všetci delegáti Konferencie ZSL majú právo v priebehu Konferencie ZSL 

zúčastniť sa diskusie a predkladať Konferencii ZSL  svoje návrhy a 
pripomienky. 

2. Pozmeňujúci návrh sa podáva ústne, najneskôr do ukončenia 
prerokovávania bodu, ktorého sa pozmeňujúci návrh týka. Na 
pozmeňujúce návrhy podané po ukončení prerokovávania bodu, ktorého 
sa týkajú, sa neprihliada.  

3. Pri podaní pozmeňujúceho návrhu sa uvedie forma a obsah  
pozmeňujúceho návrhu, t.j. doplniť, zmeniť alebo zrušiť.  

4. Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu dá predsedajúci slovo 
predkladateľovi pozmeňujúceho návrhu, následne prítomným delegátom, 
ktorí sa prihlásili s faktickou poznámkou a potom dá o návrhu hlasovať. 

5. Pri schvaľovaní legislatívnych poriadkov ZSL na Konferencii ZSL sa najskôr 
hlasuje o pôvodnom návrhu predloženom Výkonným výborom ZSL ako 
celku a o pozmeňujúcich návrhoch, t.j protinávrhoch sa hlasuje až vtedy, 
ak pôvodný návrh nebude prijatý.  

6. Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím Konferencie ZSL alebo počas 
jej priebehu písomne s uvedením priezviska a mena. 

7. Predsedajúci Konferencie ZSL udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia 
v akom sa prihlásili. Každý delegát diskutuje k veci spravidla len raz. O 
opätovnej prihláške do diskusie k tej istej veci rozhodne predsedajúci  
Konferencie ZSL. Kto nie je pri udelení slova prítomný v Rokovacej sále, 
stráca poradie. 

8. V diskusii možno vystúpiť z miesta.  
9. Rečnícka lehota je tri (3) minúty.  
10.Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, môže ho predsedajúci 

vyzvať, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť 
k veci, odoberie mu slovo. 

11.Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu 
ukončí. Pred touto dobou môže byť diskusia ukončená len na základe 
rozhodnutia Konferencie ZSL.  

12.Diskusie sa môže zúčastniť aj pozvaný hosť. 
 



 

 

 Článok  VIII. 
Hlasovanie a rozhodovanie Konferencie ZSL 

 
2. Konferencia ZSL rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do 

zápisnice z Konferencie ZSL, a to hlasovaním prítomných delegátov. 
3. Hlasovanie delegátov Konferencie ZSL je spravidla verejné6. 
4. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov, že sa prikročí 

k hlasovaniu a oznámi spôsob hlasovania. 
5. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude 

hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom 
Konferencie ZSL vopred písomne predložený, alebo ak ho nepredkladá 
predseda návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu 
hlasovania. 

6. Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho 
nemôže nikomu udeliť slovo. 

7. Verejne sa hlasuje prostredníctvom elektronického hlasovacieho 
zariadenia, ktoré zobrazuje prehľad hlasovania jednotlivých prítomných 
delegátov. 

9.  Konferencia ZSL za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak Stanovy 
nestanovujú, že na schválenie rozhodnutia v konkrétnom bode programu 
je potrebná kvalifikovaná väčšina. 

10. Výsledky hlasovania oznámi predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov 
delegátov, ktorí hlasovali za návrh, počet hlasov delegátov, ktorí hlasovali 
proti návrhu a počet hlasov delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania. 

11. Pri hlasovaní je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené. 
12. Informácie o výsledku hlasovania sú súčasťou zápisnice z Konferencie 
ZSL. 

 Článok IX. 
Zápisnica Konferencie ZSL 

 
1. O priebehu zasadnutia Konferencie ZSL sa vyhotovuje zápisnica, ktorá 

obsahuje:  
a) schválený program zasadnutia,  
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta, jeho náhradníka a 

písomné splnomocnenia, ak boli predložené,  

 
6 Hlasovanie môže byť zmenené na tajné pokiaľ tak Konferencia rozhodne v procese schvaľovania programu 
zasadnutia v partikulárnych bodoch rokovania. 



 

 

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu 
k nim,  
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,  
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane 

výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil 
s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,  

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a dvoch (2) 
overovateľov.  

2. Originál zápisnice Konferencie ZSL sa archivuje na Sekretariáte ZSL. 
Zápisnica z Konferencie ZSL vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov 
hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ZSL a v 
Informačnom systéme športu.   

3. Zápisnica z Konferencie ZSL môže byť vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice. 

 Článok  X. 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento Rokovací poriadok Konferencie ZSL schválila 4. Konferencia ZSL dňa 
08.09.2022, a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 



 

 

VOLEBNÝ PORIADOK 
4. KONFERENCIE ZVÄZU SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA 

08.09.2022 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Tento volebný poriadok upravuje vzťahy pri voľbách orgánov Zväzu slovenského 
lyžovania volených na 4. Konferencii Zväzu slovenského lyžovania (ďalej len 
„Konferencia ZSL“) a orgánov Konferencie ZSL. 
 

Článok II. 
Voľby pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľov Konferencie ZSL 

 
1. Pracovné komisie (mandátová komisia, návrhová komisia a volebná komisia) volí 

Konferencia ZSL verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie predkladá Výkonný 
výbor ZSL. 

2. Zapisovateľa a dvoch (2) overovateľov volí Konferencia ZSL verejným 
hlasovaním na návrh Výkonného výboru ZSL. 

3. Každý delegát s právom hlasovať (ďalej len „delegát“) môže dať návrh na zmenu 
zloženia pracovných komisií, zapisovateľa alebo overovateľov. V takom prípade 
sa hlasuje najprv o pôvodnom návrhu. Ak pôvodný návrh prijatý nie je, hlasuje sa 
o navrhnutých zmenách. 

 
Článok III. 

Všeobecné zásady voľby orgánov ZSL na Konferencii ZSL 
 

1. Delegáti konferencie volia funkcionárov uvedených v programe Konferencie 
ZSL. 

2.  Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov ZSL zabezpečuje Volebná komisia1. 
3. Úlohou Volebnej komisie je prijímať a spracúvať návrhy kandidátov na funkcie 

orgánov ZSL, ktoré volí Konferencia ZSL, ako aj overovať súhlas s kandidatúrou 
a splnenie podmienok určených podľa Stanov ZSL.  

4. Volebná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich 
členov. 

5. Návrhy kandidátov na volené či ustanovené funkcie členov orgánov ZSL musia 
byť podané písomne na Sekretariát ZSL najneskôr do siedmych (7) dní pred 
dátumom konania Konferencie ZSL, na ktorej sa uskutočnia voľby. Sekretariát 
ZSL zverejní na webovom sídle ZSL a v Informačnom systéme športu 

 
1 V prípade online rokovania predseda Volebnej komisie musí byť prítomný v online štúdiu a dohliadať na priebeh 
online hlasovania riadeného správcom elektronickej hlasovacej platformy. 



 

 

kandidátov na členov orgánov ZSL vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri (3) 
dni pred dňom konania volieb.  

6. Výkonný výbor ZSL predkladá Volebnej komisii a delegátom Konferencie ZSL 
zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do volených orgánov ZSL (ďalej len 
kandidátska listina) samostatne pre každý volený orgán ZSL, ktorí boli navrhnutí 
a zverejnení na webovom sídle a v Informačnom systéme športu v súlade 
ustanoveniami Zákona o športe č. 440/2015. Kandidát, ktorý nie je uvedený na 
kandidátskej listine, je oprávnený kandidovať len v prípade, ak s tým súhlasí 
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov Konferencie ZSL. 

7. Jedna osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií volených na tej istej 
Konferencii ZSL za podmienky dodržania ustanovení Zákona o športe č. 
440/2015a Stanov ZSL o konflikte záujmu a nezlučiteľnosti funkcií.  

8. Kandidáti musia byť fyzicky prítomní na rokovaní Konferencie ZSL, ak nedali 
písomný súhlas s kandidatúrou. Ak navrhovaný kandidát nie je delegátom  
Konferencie ZSL, zúčastňuje sa jej ako hosť. 

9. Delegát Konferencie ZSL alebo člen ZSL môže požiadať Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu2, aby 
určilo nezávislého pozorovateľa. Nezávislý pozorovateľ  je oprávnený zúčastniť 
sa na voľbách do orgánov ZSL a na zasadnutí Volebnej komisie vrátane 
sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, 
priebehu a  výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené 
nedostatky. Na zistené nedostatky  je povinný upozorniť Volebnú komisiu 
a Kontrolóra ZSL bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa 
je prílohou  zápisnice z volieb.  

10. Voľby sa uskutočnia verejným hlasovaním,. V prípade, že o to požiada 
nadpolovičná väčšina prítomných delegátov, voľby môžu byť aj tajným 
a realizujú sa vhodením upraveného volebného lístka do volebnej schránky3. 

11. Každý delegát s právom má počet hlasov určených delegačným kľúčom 
Konferencie ZSL podľa ustanovení článku 31 Stanov ZSL.  

 
Článok IV. 

Priebeh volieb orgánov ZSL 

1. Voľby sa vykonávajú spravidla verejným hlasovaním, ak Konferencia ZSL 
nerozhodne inak.   

2. Predseda Volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum 
o momentálnej účasti delegátov v rokovacej miestnosti4 a o počte volených 
kandidátov. 

 
2 § 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3  V prípade online rokovania majú právo hlasovať len delegáti prihlásení do hlasovacej platformy online 
zasadnutia. 
4 V prípade online rokovania predseda Volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej 
účasti delegátov prihlásených na online rokovacej platforme. 



 

 

3. Delegát je oprávnený voliť iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na zverejnenej 
listine kandidátov na funkciu. 

4. Sčítanie hlasov vykonávajú skrutátori5 a výsledky volieb vyhlasuje Volebná 
komisia.  

5. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden (1) kandidát, na jeho zvolenie sa 
vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Ak kandidát nezíska 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, uskutoční sa vzápätí druhé 
kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných delegátov. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol 
zvolený, Volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú 
funkciu a stanoví ich termín, ak Konferencia ZSL nerozhodne o uskutočnení 
doplňujúcej voľby na najbližšej Konferencii ZSL.  

6. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac jako jeden (1), zvolený je ten kandidát, 
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov. Ak ani jeden z 
kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.  

7. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov 
umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov 
umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet 
hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v 
prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa 
umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci 
kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.  

8. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov 
prítomných delegátov.   

9. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 7 nebol zvolený do funkcie žiadny 
kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu 
a stanoví ich termín, ak Konferencia ZSL nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej 
voľby na najbližšej Konferencii ZSL.  

10. Jedna osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií volených na tej istej 
Konferencii ZSL za podmienky dodržania ustanovení Zákona a týchto Stanov o 
konflikte záujmu a nezlučiteľnosti funkcií.  

11. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví Volebná komisia zápisnicu. Zápisnica 
musí obsahovať počet oprávnených hlasujúcich delegátov s počtom hlasov, a u 
každého kandidáta počet získaných hlasov.  

12. Zápisnicu o priebehu volieb podpisujú členovia Volebnej komisie a po skončení 
volieb sa archivuje na Sekretariáte ZSL tak, aby bolo možné vždy preveriť 
správnosť volieb. 

13. Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia Konferencie ZSL. 
 

 
5 V prípade online rokovania sčítanie hlasov vykonávajú elektronická hlasovacia platforma na základe pokynu na 
hlasovanie od predsedajúceho rokovania. 



 

 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
Tento Volebný poriadok schválila  4. Konferencia ZSL dňa 08.09.2022 a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia. 
 



                                                      ZOZNAM HOSTÍ – 4.Ko-ZSL 2022      

• členovia Správnej rady ZSL  
• kontrolór ZSL, HKŠ, členovia KRK-ZSL 
• členovia DK-ZSL, 
• členovia ORS-ZSL 
• kandidáti na funkcie (podľa Listiny kandidátov),   
• štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport, generálny riaditeľ Sekcie športu 

MŠVVaŠ SR,  štátna radkyňa Sekcie športu MŠVVaŠ SR, riaditeľka Odboru 
športu MŠVVaŠ SR, 

• prezident SOŠV, generálny sekretár SOŠV 
• významní činovníci v lyžovaní (J. Gantnerová, L.Šandor, F.Repka, P.Chudý, 

J.Sinay) 
• Igor Vlha, Petra Vlhová a realizačný tím Ski Team Vlha,  
• výnimoční zaslúžilí neaktívni športovci (R.Židek, V.Velez-Zuzulová, B.Míková, 

Z.Stromková, M.Falat) 
• VŠC Dukla, NŠC, ŠCP, SAUŠ, FTVŠ UK BA, SADA 
• Sponzori a podporovatelia 


