
 

 
ZÁPIS z 3. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 25.08.2021 
Miesto: Ponteo Activity Park, Rusovce 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Jana Palovičová, Martin Paško 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 
Prítomní členovia SR-ZSL: Martin Liptaj, Václav Klein, Peter Planý 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala,  
Ospravedlnení:  
Hostia: Ladislav Smolen 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Radovan Cagala 
Overovatelia: Jana Palovičová, Ivan Boledovič 

 
PROGRAM (pozvánka): 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
     c) Informácia k financovaniu športu  
4. Reprezentácia   
    a) Výprava MS v lyžovaní na tráve 2021 
    b) FIS Akreditácie 2021-22  
5. Podujatia  
    a) Súťažný predpis ZSL 2021-22 
6. Vzdelávanie 
    a) Informácia  
7. Zmluvné vzťahy 
    a)  Sponzorská zmluva ZSL o.z. 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
9. Rôzne 
    a) SOŠV/ČOV Medzinárodné fórum o ženách v športe 
    b) projekt kolieskovej dráhy Z. Poruba 
10. Záver 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, J. Krajčík, privítal prítomných a požiadal 
Generálneho sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala 
skonštatoval nadpolovičnú uznášaniaschopnosť zasadnutia na prijatie 



 

rozhodnutí (príloha č.1) a predstavil prítomným program rokovania a vyzval ich 
na doplnenie. R. Cagala navrhol z programu rokovania vyradiť bod 5. z dôvodu 
predĺženia pripomienkového konania k príslušnému predpisu a bod. 6 z dôvodu 
neprítomnosti hosťa rokovania M. Molottu. Uvedené body budú presunuté na 
nasledovné rokovanie VV-ZSL. Nikto z prítomných nepodal návrh na doplnenie 
bodov rokovania.  
 

Uznesenie: UZN VV 045/08/2021 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 3. VV-ZSL - 25.08.2021 v znení 
uvedenom na pozvánke na zasadnutie. 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
2. Projekt NŠZ 

Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
Prítomní diskutovali  jednotlivé situačné záležitosti a následné kroky v daných 
záležitostiach. 
Úloha: #1/03/21 
 

3. Financie 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
R. Cagala skonštatoval zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na 
strane príjmov a na strane výdavkov.  
M. Paško informoval o úspešnom vyrovnaní záväzkov ZSL o.z. ku 15.08.2021 
a podal krátku správu z rokovania so sponzormi ZSL o.z. a modeloch budúcej 
spolupráce s nimi. 
Úloha: #2/03/21  
 
R. Cagala predstavil aktuálnu informáciu z MŠVVaŠ SR o možnostiach 
financovania športovcov a klubov v lyžovaní v najbližšom období. Informoval, že 
ZSL poskytne maximálnu súčinnosť v mene svojich športovcov v tejto záležitosti 
tak aby prostriedky boli plynule presúvané do športu a v súlade s účelom. 
Uviedol, že MŠVVaŠ bude oficiálne informovať vedenie ZSL pokynom na 
čerpanie prostriedkov, Sekretariát ZSL následne pristúpi k praktickej realizácii 
tohto pokynu. 
Úloha: #3/03/21, #4/03/21 
 

4. Reprezentácia 
R. Cagala odprezentoval aktuálny návrh na zloženie výpravy ZSL na MS 
v lyžovaní na tráve 2021, ktoré sa uskutočnia v Štítnej n. Vláří, CZE, v termíne od 
07.09.2021 do 11.09.2021 v zložení: 
Športovec: Lukáš Ohrádka,  
Realizačný tím: Jiří Bouda  (fyzio/asistent),  
 



 

Podporný tím: Ladislava Šandor, Roman Hanzel 
 

Uznesenie: UZN VV 046/08/2021 
VV-ZSL schvaľuje návrh výpravy ZSL na MS v lyžovaní na tráve 2021 
v predloženom znení:  
Športovec: Lukáš Ohrádka,  
Realizačný tím: Jiří Bouda  (fyzio/asistent),  
Podporný tím: Ladislava Šandor, Roman Hanzel.  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala odprezentoval návrh FIS akreditácií pre členov realizačných tímov pre 
súťaže SP 2022 v zjazdovom a v bežeckom lyžovaní na základe návrhu Sekcie 
športu (príloha č.3).   
 

Uznesenie: UZN VV 047/08/2021 
VV-ZSL schvaľuje návrh FIS akreditácií pre členov realizačných tímov pre 
súťaže SP 2022 v zjazdovom a v bežeckom lyžovaní na základe návrhu 
Sekcie športu v predloženom znení.    
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
7. Zmluvné vzťahy 

R. Cagala predstavil návrh znenia štandardnej sponzorskej zmluvy, ktorá sa bude 
používať pre príjem finančných prostriedkov od partnerov organizácie. Znenie 
je štandardné znenie podľa Zákona o športe (príloha č.3).  
Martin Paško uviedol, že v najbližšom období sa uzavrú dohody s tromi 
sponzormi použitím týchto zmlúv.  
 

Uznesenie: UZN VV 048/08/2021 
VV-ZSL schvaľuje znenie vzorového formátu sponzorskej zmluvy pre 
partnera ZSL o.z. v predloženom znení. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 

I. Boledovič stručne zhrnul stručne nové poznatky zo školenia kontrolórov NŠZ 
a podal stručnú informáciu z výsledku pracovných stretnutí, ktoré absolvoval 
v uplynulom období na MŠVVaŠ SR, SOŠV a odbore HKŠ. Prítomní členovia 
rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
R. Cagala predložil na schválenie vnútorné predpisy, „Štatút reprezentanta“ a 
„Predpis ZSL o štátnej reprezentácii“ na schválenie. U oboch predpisov bolo 
ukončené pripomienkové konanie a dokumenty sú kompletné. 
 

Uznesenie: UZN VV 049/08/2021 
VV-ZSL schvaľuje znenie „Štatútu reprezentanta“ a znenie „Predpisu ZSL 
o štátnej reprezentácii“ v predloženom znení. 



 

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predstavil matricu volených funkcií Konferenciou ZSL, ktoré je 
potrebné dovoliť a dostať tak skutkový stav obsadenia orgánov do súladu so 
Stanovami ZSL ver. 02.07.2021 (príloha č.4), a to voľby do VV-ZSL, SR-ZSL, DK-
ZSL, ORS-ZSL, KRK-ZSL a voľby predsedov odborných komisií ZSL (8 komisií).  
Následne R. Cagala predstavil zoznam všetkých procesných uznesení, ktoré je 
potrebné prijať v súvislosti so zvolaním volebnej Konferencie. Prítomní členovia 
rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
V. Klein navrhol určiť exaktný termín Konferencie ZSL až po oznámení 
o rozhodnutí k dočasnému členstvu ZSL vo FIS.  
J. Krajčík ukončil diskusiu tým, že určí jeden z dvoch navrhovaných termínov 
a na nasledujúcom zasadnutí VV zvolá formálne Konferenciu ZSL. 
Úloha: #5/03/21, Úloha: #6/03/21 

9. Rôzne 
R. Cagala informoval prítomných, že náš kandidát na účastníka študijného 
programu SOŠV/ČOV „Športová diplomacia 2022“, Ján Jakubčo, nebol vybraný 
do programu. Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
R. Cagala informoval prítomných, že náš kandidát na účastníka medzinárodného 
fóra „Ženy v športe“ bol vybraný zo strany SOŠV, Ivana Mrázová. Podujatie sa 
uskutoční posledný septembrový týždeň v Bratislave. 
 

Uznesenie: UZN VV 050/08/2021 
VV-ZSL schvaľuje účasť Ivany Mrázovej ako zástupkyne ZSL na 
medzinárodnom fóre o ženách v športe 2021. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predstavil v krátkosti žiadosť Ivan Bukasa, aby sa ZSL stalo partnerom 
projektu výstavby asfaltovej inline dráhy v katastri obce Závažná Poruba, 
spoločne so združením Horný Liptov a obcou Závažná Poruba (príloha č.5)  
Prítomní súhlasili s tým, aby sa ZSL zaujímalo o toto partnerstvo.  
Na margo partnerských projektov sa prítomní dohodli, že člen SR-ZSL, Martin 
Liptaj bude v mene ZSL zastrešovať a riadiť agendu partnerských projektov.  
Úloha: #7/02/2021  
 

Uznesenie: UZN VV 051/08/2021 
VV-ZSL poveruje Martina Liptaja riadením agendy partnerských projektov 
v mene ZSL. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
10. Záver 

J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 
 

Zoznam príloh: 



 

Príloha č.1 – prezenčná listina 
Príloha č.2 – zoznam osôb pre WC akreditácie 2022 
Príloha č.3 – vzorové znenie sponzorskej zmluvy v športe 
Príloha č.4 – matrica funkcií v štruktúre ZSL (doplnkové voľby) 
Príloha č.5 – projekt inline dráhy Závažná Poruba 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:  Radovan Cagala 
Overovatelia:  Jana Palovičová, Ivan Boledovič  



                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 19.08.2021 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 3. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 25. augusta 2021 o 16:30 hod. , v rokovacej miestnosti na 3. poschodí, Ponteo Activity 
Park Rusovce, Starorímska 1a, 851 10 Rusovce. 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
     c) Informácia k financovaniu športu  
4. Reprezentácia   
    a) Výprava MS v lyžovaní na tráve 2021 
    b) FIS Akreditácie 2021-22  
5. Podujatia  
    a) Súťažný predpis ZSL 2021-22 
6. Vzdelávanie 
    a) Informácia  
7. Zmluvné vzťahy 
    a)  Sponzorská zmluva ZSL o.z. 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) Vnútorné predpisy ZSL 
    c) 3.Konferencia ZSL 
9. Rôzne 
    a) SOŠV/ČOV Medzinárodné fórum o ženách v športe 
    b) projekt kolieskovej dráhy Z. Poruba 
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne 

Pozvaní hostia:   
Ladislav Smolen k bodu Projekt NŠZ 
Členovia Správnej rady ZSL 
Michal Molotta k bodu Vzdelávanie 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  



 

 

P r e z e n č n á  l i s t i n a 
Z 3. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

25.08.2021 v Bratislave 
 

P. Č. FUNKCIA MENO a PRIEZVISKO PODPIS 

1. Prezident Ján Krajčík  

2. Kooptovaný člen Jana Palovičová  

3. 3. člen Martin Paško  

    

4. Kontrolór ZSL Ivan Boledovič  

    

5. Predseda SR-ZSL Peter Planý  

6. Člen SR-ZSL Václav Klein  

7. Člen SR-ZSL Martin Liptaj  

    

8. Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala  

9. Operačný riaditeľ Roman Hanzel neprítomný 

10. Vedúca kancelárie Ivana Štefančová neprítomný 

    

    

11. Hosť Ladislav Smolen  

12. Hosť Michal Molotta neprítomný 

13.    

14.    

15.    

16.    

    

    

 



Name Family Type of accrediation Note

Mauro Pini NSA Head Coach alpine

Matej Gemza NSA Team coach/Trainer alpine

Matteo Baldirassutti NSA Team coach/Trainer alpine

Bruno Grandi NSA team service staff alpine

Marco Porta NSA Team coach/Trainer alpine

Boris Vlha NSA Team coach/Trainer alpine

Ivana Gondova NSA Doctor/ physiotherapist alpine

Simon Klimcik NSA Team coach/Trainer alpine

Radoslav Krasula NSA Team coach/Trainer alpine

Igor Vlha NSA Team coach/Trainer alpine

Richard Galovic NSA Team coach/Trainer alpine

Zuzana Vlhová NSA Team coach/Trainer alpine

Paolo Rossi NSA Team coach/Trainer alpine

Michal Kyselica NSA Team coach/Trainer alpine

Ján Kvasička NSA Team coach/Trainer alpine

Jan Hudec NSA Team coach/Trainer alpine

Peter Bendik NSA Team coach/Trainer alpine

Ivan Bednar NSA Team coach/Trainer alpine

Julia Krainz NSA Doctor/ physiotherapist alpine

Peter Bendik sr. NSA Team coach/Trainer alpine

Peter Žiška NSA Head Coach nordic

Ondrej Benka - Rybár NSA team service staff nordic

Martin Mlynár NSA Team coach/Trainer nordic

Martin Faix NSA Team coach/Trainer nordic

Michal Jurčo NSA Team coach/Trainer nordic

Michela Grendelová NSA Team press Attaché universal

Veronika Velez Zuzulová NSA Team press Attaché alpine

Zuzana Senčeková NSA Alpine Director alpine

FIS WC ACCREDITATION 21-22 Request



1 

 

Zmluva o sponzorstve v športe 
 

uzatvorená podľa § 50 a 51 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe medzi zmluvnými 
stranami: 

 
1. Sponzor (FO): 
Meno a priezvisko  :  
Adresa  : 
Rodné číslo  :    
Číslo účtu - IBAN : 
(ďalej len Sponzor na strane jednej) 
 
Alebo 
 
1. Sponzor (PO): 
Obchodné meno  :  
Sídlo    :  
IČO:                            :  
DIČ    :  
Číslo účtu - IBAN :  
Zastúpený  : 
Zápis v obchodnom registri č. VVS/1-900/90-50466 od 05.01. 2017 
(ďalej len Sponzor na strane jednej) 
 
a 
 
2. Sponzorovaný : 
Obchodné meno  : Zväz slovenského lyžovania, o.z. 
Sídlo    : Páričkova 27, Bratislava 821 08 
IČO:                            : 50671669 
DIČ    : 2121208595 
Číslo účtu - IBAN : SK65 0900 0000 0051 8187 6767 
Zastúpený  : Ján Krajčík, prezident a štatutár 
Zápis v registri občianskych združení MV SR č. VVS/1-900/90-50466 od 05.01. 2017 
(ďalej len Sponzorovaný na strane druhej) 
 

I.  Predmet zmluvy 
 

1. Sponzorovaný je športová organizácia, ktorá je zapísaná v Informačnom systéme 
športu (ISŠ) v Registri právnických  osôb v športe pod číslom 16763 a má 
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. 

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie priameho peňažného plnenia  (ďalej len 
„sponzorské“) zo strany Sponzora sponzorovanému  a sponzorovaný sa zaväzuje 
umožniť sponzorovi spájať názov alebo svoje obchodné meno alebo označenie 
Sponzora alebo jeho výrobku so Sponzorovaným a využiť sponzorské na 
dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou Sponzorovaným. 
 

 



II.  Účel a rozsah sponzorského, obdobie trvania zmluvy. 
 

1. Sponzor poskytne Sponzorovanému  sponzorské - peňažný príspevok   vo výške 
.......,- EUR (slovom .......................... EUR) a to jednorazovo v termíne do 31.8.2021.  
(alebo v postupných splátkach v nasledovnej výške a termínoch) :  uviesť tu, ak 
bude od jednej osoby viac príspevkov 

2. Účelom sponzorského je podpora tréningovej a súťažnej činnosti športovcov 
registrovaných v evidencii Sponzorovaného, nákup lyžiarskeho vybavenia. 

3. Sponzorské nesmie byť poskytnuté na úhradu mzdy alebo odmeny, ani úhradu 
nákladov na osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním činnosti športovcami 
alebo športovými odborníkmi Sponzorovaného. 

4. Podmienky, ktoré musí Sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského 
vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia :   

• nie sú dohodnuté osobitné podmienky. 
5. Obdobie trvania zmluvy : Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dňa jej 

podpísania do 31.12.20211). 
 

III.  Práva, povinnosti a čestné vyhlásenie sponzora 
 

1. Sponzor sa zaväzuje poskytnúť Sponzorovanému sponzorské vo výške, 
v termíne, za podmienok a na účel podľa Článku II. tejto zmluvy. 

2. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady 
preukazujúce použitie sponzorského a Sponzorovaný je povinný mu ich 
bezodkladne poskytnúť. 

3. Sponzor čestne vyhlasuje, že : 
a. Sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
b. voči Sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku a 

c. Sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

4.  Sponzor podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že Sponzorovaný vykonáva 
športovú činnosť v súlade s predpismi organizátora alebo riadiaceho orgánu 
príslušnej športovej súťaže, v ktorej Sponzorovaný vykonáva športovú činnosť. 
Sponzor podpisom tejto zmluvy taktiež berie na vedomie, že športová činnosť 
vykonávaná Sponzorovaným môže byť regulovaná ďalšími predpismi 
Sponzorovaného a inými orgánmi, alebo inštitúciami2.  

 
IV.  Práva a povinnosti Sponzorovaného 

 

 
1 Najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť 
sponzorského. 
2 MŠVVaŠ SR, FIS, SOŠV 



1. Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok 
a v období podľa Článku II. tejto zmluvy. 

2. Sponzorovaný bude uvádzať meno Sponzora v spojení s účelom, na ktorý bolo 
sponzorské poskytnuté pokiaľ nie je dohodnuté inak. Náklady na uvádzanie 
sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského. 

3. Zmluvu o sponzorstve v športe,  jej zmeny a doplnenia zverejní Sponzorovaný 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v ISŠ.  

4. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola táto Zmluva 
uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je 
Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského 
alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. 

5. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia 
sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ.  

6. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 5. musia byť bezplatne, 
diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad 
platobných operácií  v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene 
a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte 
účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú 
tieto údaje zobrazené, oznámi Sponzorovaný v listinnej podobe alebo 
v elektronickej podobe na MŠVVaŠ, ktoré ju zverejní.  

7. Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa 
verejných prostriedkov, ktorú preukazuje v súlade so zmluvou. 
 

V.  Zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva je dohodnutá na dobu určitú, uvedenú v Čl. II, bode 5 a zaniká 
k poslednému dňu tohto obdobia. 

2. Sponzor je oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, ak Sponzorovaný používa 
sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom. 

3. Obe zmluvné strany majú právo zmluvu počas jej trvania od zmluvy odstúpiť. 
Dôvodom na vypovedanie je hrubé porušenie niektorého z vyššie uvedených 
ustanovení zmluvy.  Za také sa považuje najmä úmyselné konanie v rozpore 
s touto zmluvou,  v rozpore s predpismi Sponzorovaného, alebo konanie 
súvisiace s porušením dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového 
programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných 
opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z národných a 
medzinárodných predpisov1. 

 
VI.  Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) pre každú 

zmluvnú stranu. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán.  

 
1 príslušné predpisy SADA, WADA a FIS 



3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Zákona o športe a Občianskeho zákonníka.  

4. Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu 
podpísať, že svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto 
zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 
podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, 
preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne 
písomnou formou a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu 
alebo ukončenia tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je 
vyriešenie sporu cestou dohody možné, môže sa ktorákoľvek zo zmluvných strán 
obrátiť na miestny a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu 
právnych predpisov alebo judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto 
zmluvy nájdený dôvod neplatnosti právneho úkonu, zmluva ako celok naďalej 
platí, pričom za neplatnú bude možné považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod 
neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť či 
nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu 
právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto zmluvy. Pokiaľ v niektorých prípadoch 
nebude možné riešenie tu uvedené a zmluva by bola neplatná, zmluvné strany sa 
zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej prípadný 
dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané 
na plnenie zmluvných strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej 
zmluvy vychádzajú  pritom z pôvodnej zmluvy. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis z Informačného systému športu 
(ISŠ) o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov Sponzorovaného.  

 
V Bratislave ...........................                                                     
 
 
 
 
.......................................................        ....................................................... 
      Meno a priezvisko           Ján Krajčík 
         Sponzor      Zväz slovenského lyžovania, o.z. 



# FUNKCIA KANDIDÁT
3. a ĎALŠÍ ČLENOVIA, KTORÝCH 

MENUJE VV ZSL

Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 1 na kandidáta
Návrh 2 na kandidáta
Návrh 3 na kandidáta
Návrh 1 na predsedu Návrh na člena 1
Návrh 2 na predsedu Návrh na člena 2
Návrh 3 na predsedu Návrh na člena 3
Návrh 1 na kandidáta Návrh na člena 1
Návrh 2 na kandidáta Návrh na člena 2
Návrh 3 na kandidáta Návrh na člena 3
Návrh 1 na kandidáta Návrh na člena 1
Návrh 2 na kandidáta Návrh na člena 2
Návrh 3 na kandidáta Návrh na člena 3
Návrh 1 na predsedu Návrh na člena 1
Návrh 2 na predsedu Návrh na člena 2
Návrh 3 na predsedu Návrh na člena 3
Návrh 1 na predsedu Návrh na člena 1
Návrh 2 na predsedu Návrh na člena 2
Návrh 3 na predsedu Návrh na člena 3
Návrh 1 na kandidáta Návrh na člena 1
Návrh 2 na kandidáta Návrh na člena 2
Návrh 3 na kandidáta Návrh na člena 3
Návrh 1 na kandidáta Návrh na člena 1
Návrh 2 na kandidáta Návrh na člena 2
Návrh 3 na kandidáta Návrh na člena 3
Návrh 1 na kandidáta Návrh na člena 1
Návrh 2 na kandidáta Návrh na člena 2
Návrh 3 na kandidáta Návrh na člena 3
Návrh 1 na kandidáta Návrh na člena 1
Návrh 2 na kandidáta Návrh na člena 2
Návrh 3 na kandidáta Návrh na člena 3

12 člen SR-ZSL za infraštruktúru

Predseda OK pre súťaže

Predseda OK metodická

20

15

16

17

18

Predseda OK zdravotná

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU V ZSL o. z. 

19

13

Predseda OK športových klubov

Predseda OK pre kvalifikačné a nominačné 
kritériá

Predseda OK Masters

Viceprezident

Zástupca SR-ZSL vo VV-ZSL

Zástupca športovcov vo VV-ZSL

Predseda OK rodičov neplnoletých športovcov

člen SR-ZSL za športovcov

Návrh na 3. člena

Návrh na 3. člena

Predseda OK telesne znevýhodnených 
športovcov

1

10

8

9

4

3

2

11

5

6

7

Zástupca športových odborníkov vo VV-ZSL

Podpredseda KRK-ZSL

21

14

Návrh na 3. člena

člen SR-ZSL za sponzorov

Predseda OK rozhodcov

Predseda DK-ZSL

Podpredseda DK-ZSL

Predseda ORS-ZSL

Podpredseda ORS-ZSL




