ZÁPIS
z 41. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

9.4.2018_10.00 hod.

Miesto:

Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Prítomní členovia P-SLA:

Ivanič, Mersich, Garaj, Šandor, Tánczos, Šlepecká, Halíř (7)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Kristína Saalová, Tomáš Murgáč

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Katarína Hyblerová

Overovatelia:

Ladislav Šándor, Marino Mersich

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 - informácia
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
b) Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Personálne záležitosti
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
b) sekretár alpských disciplín - informácia
c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
8. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
b) Informačný systém športu - informácia
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
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d) 16.VZ KŠZ - informácia
11. Záver
41. zasadnutie P-SLA otvoril Prezident SLA, Ivan Ivanič. Privítal členov P-SLA.
GS skonštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia, zápis vypracuje Katarína Hyblerová, overia Ladislav
Šandor a Marino Mersich. Predsedajúcim dnešného zasadnutia bude Ivan Ivanič. Pre potreby SLA
bude zo zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Henrieta Balážová, Marek Hliničan a Natália Šlepecká sa za neprítomnosť ospravedlnili generálnemu
sekretárovi. Ľudovít Kartík informoval sekretariát SLA, že sa neplánuje zúčastniť.
Prezident vyzval Kristínu Saalovú, novú manažérku Vzdelávania, aby sa predstavila.
GS, L. Šandor a M. Malák navrhli doplniť do programu nasledovné témy:

3. Financie:
d) Účtovná uzávierka 2017 a 2014/15
e) Kongres FIS 2018 – schválenie výpravy
10. Rôzne:
e) SOV pracovné stretnutie - informácia
f) FIS komisie SU/USK – informácia
g) SOV ocenenia
Upravený program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 – informácia
d) Účtovná uzávierka 2017 a 2014/15

e) Kongres FIS 2018 – schválenie výpravy
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
b) Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Personálne záležitosti
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
b) sekretár alpských disciplín - informácia
c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
8. Vzdelávanie
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a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
b) Informačný systém športu - informácia
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
d) 16.VZ KŠZ - informácia
e) SOV pracovné stretnutie - informácia
f) FIS komisie SU/USK – informácia
g) SOV ocenenia
11. Záver
Nikto nemal pripomienky k takto upravenému programu. Predsedajúci dal v úvode schváliť upravený
program 41. zasadnutia P-SLA.
Uznesenie č.

41-18/543

P-SLA schválilo program 41. zasadnutia P-SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

2. Kontrola úloh a uznesení
GS predniesol zoznam úloh a uznesení z predošlých zasadnutí P-SLA.

K úlohe # 2 z 36. P-SLA – (ŠR doručia na Se-SLA dokumenty – tréningové denníky, podľa
evidenčného listu, za každého športovca zaradeného do Talentovanej mládeže.) GS pripomenul, aby
ŠR doručili vyhodnotené tréningové denníky za Talentovanú mládež 2017 na Se-SLA k archivácii.
P.Penkert pripomenula nedoriešný úmysel ohľadom poistenia štatutárov. GS doplnil, že ponuky od
poisťovní boli nedostatočné, alebo dokonca neprijateľné.
Úloha # 1 z 41. P-SLA – Overiť na iných NŠZ akým spôsobom majú riešené poistenie štatutárov.
Termín: 30.04.2018
3. Financie 2017
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
- GS oprezentoval stav finančných prostriedkov na transparentných účtoch jednotlivých OU.
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
- I. Ivanič uviedol, že bez prítomnosti zástupcu z UAD nechce preberať tému rozpočtu,
nakoľko je to veľmi dôležité poznať predstavu UAD. Takisto je dôležité s vedením UAD
rozhovor o situácii a predstavách a plánoch, ktoré už boli absolvované s ostatnými úsekmi.
- J. Garaj informoval, že UAD zatiaľ stále nemá realizovaný výber na športového riaditeľa
UAD.
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c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 – informácia
- GS uviedol, že v tomto čase predpokladal na základe informácie z MŠVVaŠ, že záverečná
správa o kontrole už bude doručená, avšak zatiaľ sa tak nestalo, takže k tomuto bodu nemá
podklad na prejednanie.
d) Účtovná uzávierka 2017
- GS uviedol, že evidujeme nezdokladované platby z účtu USK v celkovej sume 3.600 eur.
Návrh účtovníčky a auditorky pre P-SLA je vyzvať predsedu úseku Ľ. Kartíka, ktorý výbery
vykonal aby tieto prostriedky vrátil do 30.04.2018. V prípade nevykonania tohto pokynu
štatutári podajú na Ľ. Kartíka trestné oznámenie za spreneveru.
Úloha # 2 z 41. P-SLA – Predsedovi úseku USK zaslať oficiálny list, aby vrátil nezdokladované
prostriedky vybraté z účtu Úseku severskej kombinácie do 30.04.2018. Termín: 14.4.2018
-

GS ďalej prezentoval výsledky z inventarizácie dostupných podkladov od pôvodnej účtovníčky
SLA z úhrad realizovaných do februára 2015. V tom čase bol prechod účtovno-ekonomickej
agendy a platby realizovala pôvodná organizácia a účtovne sa niektoré doklady evidovali
novou organizáciou, s tým, že dané úhrady neboli zdokladované z pôvodnej organizácie a
podkladové súbory boli nekompletné. Tieto nekompletné „transakcie“ nepredstavujú
nezbytne nutne chýbajúce prostriedky, ale ide o účtovno-evidenčnú záležitosť.
Návrh účtovníčky a auditorky: Prijať formálne uznesenie P-SLA o preúčtovaní tejto sumy na
ťarchu nákladov SLA a vyčistiť tak účet.

Uznesenie č. 41-18/544
P-SLA schvaľuje návrh audítorky SLA k pohľadávkam z rokov 2014 a 2015 o preúčtovaní tejto sumy
na ťarchu nákladov SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Pozn.: Prišiel Marek Hliničan. Predsedníctvo je prítomné v počte 8.
e) Kongres FIS 2018 – schválenie výpravy
f) GS informoval, že uzavrel zloženie MeK-SLA, ktorá vycestuje na Kongrese FIS 2018.
Uznesenie č. 41-18/545
P-SLA schvaľuje výpravu medzinárodnej komisie na Kongres FIS 2018 v R.Cagala, J.Gantnerová,
J.Palovičová, M.Kupčo ml., M.Malák, T.Murgáč, J.Hermély, M.Hliničan a L.Šandor.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Úloha # 3 z 41. P-SLA – Predseda MeK-SLA pristúpiť k zakúpeniu leteniek pre výpravu
a ostatných náležitostí súvisiacich s vycestovaním členov komisie. Termín: 15.04.2018
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
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-

-

GS pripomenul OU že treba vykonať vyhodnotenie sezóny v súvislosti s návrhom talentov na
2018, doručiť tréningové denníky do archívu Se-SLA, vyhodnotiť splnenie kritérií na
zaradenie do RD 2018/19.
T. Murgáč upozornil na anomáliu v kalendári FIS pre akrobatov a snowboarding, kedy sú MSJ
Freestyle 2018 naplánované na južnej pologuli na N. Zélande v termíne 08-09/2018.

Úloha # 4 z 41. P-SLA – OU vyhodnotiť sezónu a vytvoriť návrh na zaradenie do Talentovanej
mládeže 2018, do RD skupín 2018/19. Termín: 30.04.2018
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
- GS požiadal ŠR úsekov aby na základe výsledkových listín a evidencie pripravili zoznam
aktívnych pretekárov podľa klubov na výpočet príspevku, aby proces rozdelenia prostriedkov
na kluby začal ešte pred letnými mesiacmi roka.
Úloha # 5 z 41. P-SLA – ŠR OU vyhodnotiť sezónu z hľadiska rozdelenia príspevku z kapitoly
„Šport mládeže (kluby)“. Termín: 30.04.2018
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
Uznesenie č.

41-18/546

P-SLA schvaľuje súťažný poriadok ULT na sezónu 2018.
ZA:

7

-

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

1 (Tanczos)

GS uviedol, že P. Ďurčo požiadal o presunutie schvaľovania SP BU pre kolieskové lyže 2018
na ďalšie rokovanie P-SLA.
GS vyzval zástupcu SU aby informoval P-SLA v akom štádiu prírpavy je SP pre letnú časť
skokanskej sezóny 2018.

Úloha # 6 z 41. P-SLA – ŠR pre SU a USK predloží na schválenie SP SU a USK 2018/19 na 42.PSLA. Termín: 30.04.2018
b)
-

Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
GS odprezentoval návrh štatút športovca na sezónu 2018/19
Štatút športovca a reprezentanta 2018/19 tvorí prílohu tohto zápisu.
GS požiadal o názor členov P-SLA na úpravu bodu 5.10 štatútu ohľadom podielu plôch SLA
vs reprezentant.

Uznesenie č.

41-18/547

P-SLA schvaľuje štatút športovca a reprezentanta 2018/19 s úpravou v bode č. 5.10. na 50%.
ZA:

8

-

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

I. Ivanič požiadal P-SLA o mandát pre štatutárov, aby mohli v záležitosti štatútu na sezónu
2018/19 vyjednávať s Petrou Vlhovou v mene SLA.

Strana 5 z 12

Uznesenie č. 41-18/548
P-SLA schvaľuje mandát štatutárom SLA na individuálne vyjednávanie v záležitosti štatútu na sezónu
2018/19 s Petrou Vlhovou v mene SLA.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
- GS vyzval vedenia úsekov ku vyhodnoteniu splnenia kritérií predpisu Talentovaná mládež
a doručeniu zoznamu športovcov, ktorí sú navrhovaní do skupiny Talentovaná mládež SLA
2018 vrátane informácie o veku športovca, úroveň súťaže v ktorej súťažil a výhľad úrovne
súťaže v ktorej bude súťažiť v sezóne 2018/19.
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
- I. Ivanič informoval o priebehu stretnutia s vedením VŠC Dukla, na ktorom sa zúčastnil so
štatutárom J. Garajom a GS. Zo zoznamu športovcov SLA vedenie VŠC vidí reálne zaradenie
športovcov A.Žampu, An.Žampu, M.Falata a P.Vlhovú. Ostatní športovci kategórie „dospelí“
zo zoznamu nepredstavujú výkonnostne úroveň športovca na zaradenie do VŠC. Jednania
budú pokračovať v nasledujúcich dňoch a následne aj diskusie o zaradení vybraných
športovcov z kategórie „mládež“. Vedenie VŠC Dukla požaduje doplniť k doručeným HŠP aj
informáciu o výške finančného plnenia zo strany SLA pre vyššie uvedených športovcov.
Uznesenie č. 41-18/549
P-SLA schvaľuje na základe uznesení OU SLA návrh na zaradenie športovcov do VŠC Dukla za:
UAD - UZN. 1-32/2018 – Vlhová P., Žampa A., Žampa An., Falát M.,
BU - UZN. EL-7/18 – Procházková A., Šulek M., Segeč A.
P-SLA tento návrh predloží na vedenie VŠC Dukla po skončení jednaní s VŠC Dukla a zhodnotení
výsledkov jednania.
ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

6. Informácia z KRK
a) Informácia z kontrolnej činnosti
KRK na svojom 11. zasadnutí prerokovala:
- opätovne žiada P-SLA o splnenie uzn. P-SLA č.29-16/382, ak P-SLA zmenilo názor, je potrebné
toto uzn. zrušiť,
- opätovne žiada P-SLA o uzn. ohľadom čerpania účelovo určených financií pre TOP tím čerpanie na sparing partnera,
- opätovne žiada GS o spracovanie tzv. checklistu pre šport. riaditeľov,
- opätovne žiada športové odvetvia, príp. zodpovedných pracovníkov, o spracovanie zoznamu
uzn. športových odvetví do formátu .xls s členením na uzn. ČS a P-ŠO,
- žiada o doplnenie KPFD o konkrétne mandáty,
- informácie o otvorených kontrolách - evidencia majetku - KRK čaká na termín s účtovníčkou
SLA, čerpanie oprávnených prostriedkov - bolo skontrolované vyúčtovanie na ministerstvo
pred odoslaním, niektoré položky boli presunuté do inej kapitoly, boli kontrolované správne
dátumy úhrad zadané vo formulári a niektoré boli opravené, veľké výhrady má KRK k
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-

nezúčtovaným zálohám, resp. k neskorému zúčtovaniu záloh. KRK bude zastavovať
financovanie odvetví, ak aj napriek výzve nebude záloha zúčtovaná. Ďalšie výhrady sú k
nezúčtovaným výberom z TÚ, kde v prípade severskej kombinácie sa KRK stotožňuje s
návrhom audítora a účtovníčky SLA a žiada o okamžité vrátenie financií. Do budúcna žiada
zablokovať karty a prístupy k tým TÚ, kde SLA eviduje nezúčtovania; kontrola archivácie
dôležitých dokumentov SLA - KRK berie na vedomie, že zápisy 2017 sú na webe, no žiada o
dodanie originálov,
KRK informuje P-SLA, že ak nebude predložený plán čerpania financií, od 1.6. bude mať ŠO
zastavené financovanie,
informácie o činnosti predsedníčky KRK,
informácie o postupe pri kontrole delegačných kľúčov na ČS ŠO a žiadosť o dodanie a
zverejnenie oficiálnych výsledkov všetkých podujatí SLA, inak nebude možné uznať body tým
pretekárom, ktorých sa predmetné preteky dotýkajú.

7. Personálne záležitosti
Pozn.: Odišiel p. Viktor Halíř. Predsedníctvo je prítomné v počte 7.
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
- GS informoval, že Mgr. Kristína Saalová prijala zamestnaneckú ponuku SLA na pozíciu
„manažér pre vzdelávanie“ s dňom nástupu 16.3.2018.
b) sekretár alpských disciplín - informácia
- GS informoval, že A. Tencer rezignoval na ponuku SLA z osobných dôvodov. GS následne
prezentoval profil Zuzany Senčekovej, ktorá sa uchádzala o ponuku „športový riaditeľ“ a dala
prednosť ponuke „sekretár alpských disicplín“. GS a VK po konzultácii s tretím členom
výberovej komisie, J. Garajom, realizovali výberový pohovor a doporučili členom P-SLA
schváliť Zuzanu Senčekovú do pracovno-právneho vzťahu s SLA na predmetnú pozíciu.
Uznesenie č.

41-18/550

P-SLA schvaľuje za Sekretára alpských disciplín SLA kandidátku Zuzanu Senčekovú. GS
zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
- GS informoval, že J. Galajda rezignoval na ponuku SLA z osobných dôvodov. GS následne
prezentoval profil Martiny Husárovej, ktorá sa uchádzala o ponuku „administratívny
pracovník SLA“ v decembri 2016 a bola kontaktovaná vzhľadom na to, že jej profil výrazne
viac vyhovoval súčasnej ponuke ako ponuke o ktorú sa uchádzala predtým. Martina Husárová
potvrdila seriózny záujem a GS a VK po konzultácii s tretím členom výberovej komisie, J.
Garajom, realizovali výberový pohovor. GS a VK doporučili členom P-SLA schváliť Martinu
Husárovú do pracovno-právneho vzťahu so SLA na predmetnú pozíciu.
- M. Malák uviedol, že sa mala predmetná ponuka poslať všetkým členom Bežeckého úseku
a zistiť, či niekto nie je k dispozícii a umožniť tak človeku „zvnútra“ získať toto miesto.
- I. Ivanič oponoval s tým, že ponuka bola riadne zverejnená na webstránke SLA a pracovnom
portáli „Profesia“ a to dostatočne dlhú dobu.
- J. Garaj doplnil, že celkom prišlo 16 žiadostí, takže zverejnenie bolo podľa neho dostatočné.
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-

-

M. Malák oponoval, že bola zimná súťažná sezóna a členovia tak nesledujú web stránku často.
M. Hliničan oponoval, že to je absurdné, ak členovia BÚ nesledujú web stránku v zime, tak
má za to, že teraz na jar a v lete, ju už vôbec nebudú sledovať.
GS ukončil diskusiu konštatovaním, že on potrebuje do tímu na túto pozíciu „športového
manažéra“ a človeka nezaťaženého paradigmou z vnútra úseku, a ktorého si vyškolíme podľa
našich potrieb (rozumej „potrieb sekretariátu“).

Uznesenie č.

41-18/551

P-SLA schvaľuje za Sekretára severských a moderných disciplín SLA kandidátku Martinu
Husárovú. GS zabezpečí realizáciu pracovno-právneho vzťahu.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

8. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
- K. Saalová odprezentovala nosné oblasti Vzdelávania, na ktoré sa musí asociácia zamerať.
Vykonala úvodnú primárnu analýzu stavu týchto oblastí a je nútená konštatovať, že vo
všetkých oblastiach bude nutné zaviesť systém riadenia a kontroly a uviesť mnohé základné
procesy do pohybu, ktoré sa síce zdajú navonok ako funkčné ale v skutočnosti, alebo
neexistujú, alebo sa úplne míňajú účinkom. Oblasti prvotného rozboru sú nasledovné:
Akreditácie
Základné vzdelávanie
Nadstavbové vzdelávanie,
Doškoľovanie a odborné semináre
Rozhodcovia
Financie
Akreditácie – aktuálne vs neaktuálne, nedokončené, chýbajúce. Aké odbornosti chceme
vzdelávať (príjem), aké odbornosti musíme vzdelávať (povinnosť), aké odbornosti
potrebujeme vzdelávať (potreba). Kto sú garanti a kto školitelia a kde sú dnes a čo robia?
Videl ich niekto? Vie vôbec ten človek, že je garant pre Národný športový zväz? Ako je
zapojený garant do zlepšovania ponúkaného programu vzdelávania, ktoré garantuje?
Základné vzdelávanie – Tréner a Inštruktor I. stupňa. – ako často robiť kurzy a pre koho?
Koľko to stojí a aký je pomer náklad vs výnos? Aký je prínos? Kto sú naši lektori? Chceme
tých čo máme dnes? Aké majú zmluvy? Majú vôbec zmluvy? Čo je to lektorský zbor, videl ho
niekto? Ako toto ideme celé riadiť?
-

-

Nadstavbové vzdelávanie – Tréner II.-III. stupňa, Inštruktor II.-III. stupňa – ako často robiť
kurzy a pre koho? Čo od toho očakávame? Aká je úloha tohto produktu?
Doškoľovanie a odborné semináre – čo chceme doškoľovať? Ako často? Aký môže byť
formát? Štruktúra postupného doškoľovania? Kto je to doškoliteľ? Máme vôbec takých
odborníkov?
Rozhodcovia – Base level rozhodca I. stupňa, upper level rozhodca II.-III. stupňa, rozhodca
FIS, TD FIS – koľko ich potrebujeme? Vie vedenie úseku či má vôbec rozhodcov na
zabezpečenie si svojej povinnosti organizovať celonárodnú súťaž mládeže a dospelých?
Organizujú to kluby a majú tie kluby vôbec licencovaných rozhodcov?
Financie – aký je rozvrh kurzov, aký je rozvrh doškolení a seminárov, aká je cena lektora, aký
materiál potrebujeme kúpiť? A koľko toto všetko čo sme si povedali predtým bude stáť?
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-

-

Záverom K. Saalová ukázala aktuálnu štatistiku trénerov a rozhodcov v úsekoch a stav
platnosti licencií. Pri rozhodcoch skonštatovala, že stav je žalostný a je ohrozená naša
schopnosť odborne organizovať celonárodnú súťaž v niektorých športoch. Pri tréneroch
poukázala na vysoký podiel trénerov s neplatnými licenciami a poukázala na neznalosť
rozdielu medzi „odborným vzdelaním“ a „platnou licenciou SLA“.
J. Garaj doplnil opis reálnej situácie, kedy bol svedkom, že autor trate určený na preteky
žiactva zjazdárov nemal nielenže platnú licenciu, ale ani min. požadované odborné vzdelanie.

GS uzavrel tento blok konštatovaním, že je zvykom formulovať úlohu do zápisu, ale ako je zrejmé
z vyššie uvedeného, úloha je tak rozsiahla a jasná, že je evidentné, že to vyžaduje intenzívnu
a systematickú mravenčiu prácu. Doplnil, že nevidí žiadny význam v kreovaní formálnej Komisie
vzdelávania tak ako tomu bolo doteraz, ale naopak podporuje individuálny projektový prístup
založený na vytváraní účelovej pracovnej skupiny konkrétnych špecialistov na určitú jednu konkrétnu
problematiku, ktorej úlohou je pod vedením manažérky pre vzdelávanie vybudovať a sfunkčniť určitý
systém, odstrániť určitý problém, rozvinúť a aplikovať do praxe nejaký nový návrh a pod.
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
- GS predložil návrh dátumu na 31.5.2018, miesto Poprad, Hotel Tatra, čas 12:00
- GS pripomenul úsekom, že máme povinnosť zverejniť listiny delegátov a náhradníkov
delegátov, na webovom sídle najneskôr 7 dní pred konaním zasadnutia, tj. primárny výstup
z úsekovej ČS smerom do Konferencie. Doplnil, že delegačný kľúč je viac menej jasný, pri
UAD a BU si musíme prepočítať nadstovkové počty športovcov a variabilná časť kľúča je
evidentná a zrejmá, keďže počty športovcov spĺňajúcich podmienky variabilnej časti kľúča sú
takmer nula.
Uznesenie č. 41-18/552
P-SLA zvoláva riadnu Konferenciu SLA 2018 dňa 31.mája 2018 (štvrtok) s miestom konania: Hotel
Tatra, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad o 12,00 hod.
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

Uznesenie č. 41-18/553
P-SLA schvaľuje program riadnej Konferencie SLA 2018, ktorý bude zaslaný delegátom v pozvánke.
1.
Otvorenie
2.
Oznámenie o uznášaniaschopnosti Konferencie
3.
Schválenie programu Konferencie
4.
Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie
5.
Schválenie volebného poriadku Konferencie
6.
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
7.
Voľba komisií konferencie – mandátovej, návrhovej a volebnej komisie,
8.
Potvrdenie uznesení z riadnej Konferencie SLA 2017
9.
Potvrdenie uznesení z mimoriadnej Konferencia SLA 2017
10.
Prerokovanie výročnej správy Slovenskej lyžiarskej asociácie za rok 2017
11.
Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA za posledné obdobie
12.
Správa predsedníctva SLA za obdobie od poslednej Konferencie
13.
Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému
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športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
14.
Schválenie odmien funkcionárom SLA (časť B Smernice o mzdových náhradách SLA)
15.
Prestávka
16.
Voľby (Prezident SLA, viceprezidenti SLA, členovia P-SLA)
17.
Diskusia
18.
Správa volebnej komisie
19.
Návrh a schválenie uznesení Konferencie SLA 2018
20.
Záver
ZA:

7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA:

0

10. Rôzne
Pozn.: Odišla p. Monika Poľanová. Predsedníctvo je prítomné v počte 6.
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
- GS uviedol, že zoznam nových žiadateľov bol zaslaný všetkým ŠR
b) Informačný systém športu - informácia
- GS informoval, že je spracovaná prvá časť exportov (všeobecné údaje o fyzických
a právnických osobách), a budeme ich nahrávať do systému. Údaje budú následne
referencované cez rodné číslo z databázou MV SR a spätne nahraté do SLA evidencie. Tým
zabezpečíme správnosť vo všeobecných údajoch a následne pristúpime k exportom
odborností a športovej príslušnosti. Autori systému nám doručili integračnú smernica na
prepojenie systéme evidencie SLA a ISŠ, ktorá bude preštudovaná naším IT správcom
a následne sa rozhodnem ako ďalej postupovať v tejto veci.
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
- Obdržali sme ponuky 2 subjektov k danej záležitosti. GS a VK doporučujú spoluprácu s
advokátskou kanceláriou Jarabica, ktorá sa danou problematikou zaoberá pre oblasť športu
a kde sme poslali prvotné podklady na ocenenie projektu.
- GS uviedol, že pôjde o administratívne náročnú záležitosť s dopadom na všetky úseky a na
všetky ich admin aktivity vzhľadom na to, že takmer všetko s čím administratívne pracujeme
obsahuje v sebe nejaký osobný údaj člena SLA.
- P. Ivanič informoval zo stretnutí na Nemeckom lyžiarskom zväze, že táto záležitosť významne
rezonuje v športe aj na západ od nás a bude mať praktický dopad na zverejňovanie
výsledkových listín, športových profilov, medializácie podujatí, športovcov a pod.
d) 16.VZ KŠZ - informácia
- GS pripomenul, že 24.04.2018 je VZ KŠZ a SLA má 2 hlasy pre 2 delegátov. Doplnil, že
z dôvodu pracovnej stáže v kancelárii Generálnej sekretárky FIS , v centrále FIS, nemôže SLA
v tom čase zastupovať na predmetnom zasadnutí.

Úloha # 7 z 41. P-SLA – 41. P-SLA poveruje účasťou na zasadnutí VZ KŠZ L. Šandora a T.
Murgáča. Termín: 10.04.2018
e) SOV pracovné stretnutie
- informoval o individuálnych stretnutiach SOV s každým NŠZ v rámci ukončenia OH cyklus
cieľom evaluácie uplynulého obdobia a výhľadu na nasledujúce obdobie. Termín stretnutia je
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16.4.2018 alebo 23.4.2018. P-SLA sa zhodlo preferovať termín 16.4.2018. SOV doporučuje aj
prítomnosť zástupcov odborných úsekov.
Úloha # 8 z 41. P-SLA – GS zorganizovať stretnutie s SOV na základe žiadosti SOV na deň
16.04.2018. Termín: 10.04.2018
f) FIS Komisie SU/USK
- GS informoval, že 13.-14.4.2018 zasadajú v Zurichu všetky komisie a sub-komisie odvetví
skoky na lyžiach a severská kombinácia. Z posledného zasadnutia MeK-SLA vyplynulo, že
p.P.Chudý za zúčastní, avšak p.P.Chudý svoju účasť nepotvrdil a oznámil, že sa nezúčastní. GS
považuje vzniknutú situáciu za diplomatiký faux-paus (že sa nikto z členov Mek-SLA týchto
komisií (P.Chudý a T.Károly) neúčastní), a to predovšetkým vzhľadom na momentálne
vyvinuté diplomatické úsilie presadiť do komisie Skoky na lyžach, zástupcu SLA, a to ako na
strane FIS Council tak aj na strane podpory z Poľského lyžiarskeho zväzu. GS a J.Tanczos sa
zhodli na pokuse kontaktovať M.Mesíka či by bol schopný v tak krátkom čase vycestovať ako
hosť za SLA.
Úloha # 9 z 41. P-SLA – GS kontaktovať M.Mesíka vo veci účasti zasadnutí FIS komisií skokov na
lyžiach a severskej kombinácie. Termín: 10.04.2018
g) SOV ocenenia
- GS informoval, že zo strany OU na výzvu SOV predkladať návrhy na výročné ocenenia SOV
prišli 3 návrhy: P-UAD navrhuje na Cenu P. Schmidta športovkyňu P.Vlhovú a na cenu M.
Pálfyovej športovkyňu V.V. Zuzulovú. L.Sandor navrhol na cenu SOV pre jubilanta p.P.Kutlíka.
Úloha # 10 z 41. P-SLA – GS spracovať návrhy na SOV ocenenia a doručiť na SOV. Termín:
10.04.2018
10. Záver
Prezident Ivanič poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Katarína Hyblerová

Ladislav Šándor

Marino Mersich

Ivan Ivanič

9.4.2018

25.4.2018

30.4.2018

9.4.2018
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PRÍLOHY:
1.

Pozvánka na 41. zasadnutie P-SLA

2.

Prezenčná listina z 41. zasadnutia P-SLA

3.

Kontrola úloh a uznesení – uverejnené na webovej stránke SLA

4.

Štatút športovca a reprezentanta 2018/19
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA

Poprad, 1.04.2018

POZVÁNKA

Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 41. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 09. apríla 2018 (pondelok) o 10.00 hod. v Banskej Bystrici
(miesto bude upresnené)
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Stav prostriedkov SLA 03/2018 - informácia
b) Financie 2018 – koncept rozpočtu
c) Kontrola MŠVVaŠ 2015 & 2016 - informácia
4. Sezóna 2017/18
a) Nástroje a vyhodnotenie - informácia
b) Rozdelenie príspevku kapitoly Šport mládeže (kluby) 2018 – informácia
5. Sezóna 2018/19
a) Súťažný poriadok UTL, BU rollerski – schválenie
b) Štatút reprezentanta 2018/19 – schválenie
c) Vyhodnotenie kritérií na zaradenie Talentovaná mládež 2018 – informácia
d) VŠC Dukla zaradenie - informácia
6. Informácie KRK SLA
a) informácia z aktuálnej kontrolnej činnosti
7. Personálne záležitosti
a) manažér pre vzdelávanie - informácia
b) sekretár alpských disciplín - informácia
c) sekretár severských a moderných disciplín – informácia
8. Vzdelávanie
a) aktuálny stav, smerovanie a činnosti – informácia
9. Konferencia 2018
a) časový harmonogram a iné
10. Rôzne
a) schválenie nových registrácií za 03/2018
b) Informačný systém športu - informácia
c) EU smernica na ochranu osobných údajov vs NŠZ – informácia
d) 16.VZ KŠZ - informácia
11. Záver
v.r. Ivan Ivanič, Prezident SLA
v.r. Ján Garaj, Viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, Vicepresident SLA
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Slovenská lyžiarska asociácia
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Čl. I
Práva a povinnosti voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS)
A.

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) – práva a povinnosti voči FIS
(vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel 2018/19, čl. 203, 204, 212, 221)

1.

Licencia pre účasť športovca SLA na súťažiach FIS

1.1. Aby sa mohol športovec zúčastniť na súťažiach FIS, je povinný mať vydanú licenciu
FIS pre účasť na súťažiach FIS (ďalej len “licencia FIS”) na základe žiadosti, ktorú
predkladá FIS prostredníctvom SLA. Licencia FIS je platná na súťažiach severnej aj
južnej pologule počas jedného licenčného roka. Platnosť licencie môže SLA
obmedziť1) na účasť len v jednej presne určenej krajine alebo len na jednom alebo
viacerých presne určených súťažiach.
1.2. SLA je povinná zaručiť, že súťažiaci s licenciou FIS, poznajú a akceptujú pravidlá
FIS, najmä ustanovenie, ktoré zakladá výlučnú kompetenciu Arbitrážneho súdu pre
šport (CAS), ako odvolacieho súdu v dopingových veciach.2)
1.3. SLA podá žiadosť o pridelenie licencie FIS, ak športovec požiada SLA o vybavenie
licencie FIS, má splnené členské povinnosti voči SLA a k žiadosti o pridelenie
licencie FIS priloží:
1.3.1. kópiu platného cestovného pasu, ktorým preukáže štátnu príslušnosť,
1.3.2. vlastnoručne podpísané vyhlásenie športovca (Athlete´s declaration)
schválené Radou FIS,3)
1.3.3. doklad o úhrade licenčného poplatku FIS vo výške platnej k dátumu podania
žiadosti športovca,
1.3.4. doklad o úrazovom poistení športovca na prípravu na súťaž a účasť na
súťaži s platnosťou na príslušnú súťažnú sezónu (od 1. júla kalendárneho
roku do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku).4)
1.4. Pri neplnoletom športovcovi vo veku od 15 rokov do 18 rokov sa okrem podpisu
športovca vyžaduje aj vyjadrenie zákonného zástupcu formou podpisu na príslušnej
listine.5)
1.5. Športovec na požiadanie FIS predloží SLA fotografiu jeho tváre v požadovanom
formáte a veľkosti, ktorá bude použitá na účely vedenia evidencie FIS a SLA.

1

) Oprávnenie SLA vyplýva z ICR 203.2
) Rozhodcovská doložka je uvedená v ICR 203.2.1
3
) ICR 203.3
4
) ICR 203.1, ICR 203.4.2, ICR 212.4
5
) ICR 203.3, § 31 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“Zákon o športe”).
2

1

1.6. Kópiu cestovného pasu, vyhlásenie športovca a fotografiu športovca SLA archivuje
a na požiadanie ich predloží FIS.6)
2.

Podmienky účasti športovca SLA na súťažiach FIS

2.1. SLA nebude podporovať alebo neuzná športovca v rámci svojej štruktúry, nepožiada
ani nevydá licenciu FIS pre účasť na súťažiach FIS alebo licenciu SLA pre účasť na
národných súťažiach takému športovcovi, ktorý: 7)
2.1.1. sa správal nevhodne alebo nešportovým spôsobom, alebo nerešpektoval
zdravotnú vyhlášku FIS alebo všeobecné antidopingové pravidlá8),
2.1.2. akceptuje alebo akceptoval, či už priamo alebo nepriamo, akékoľvek
peňažné platby za účasť na súťažiach,9)
2.1.3. akceptuje alebo akceptoval finančnú odmenu vyššej hodnoty ako je
ustanovená pravidlami FIS,10)
2.1.4. poskytol súhlas, aby jeho meno, športový titul alebo podobizeň boli použité
na účel reklamy 11), ak ide o súťaže Svetového pohára FIS a Majstrovstiev
sveta FIS a iné FIS súťaže, na ktoré ho nominovala SLA ako člena športovej
reprezentácie12) podľa príslušného súťažného poriadku ŠO SLA; to neplatí,
ak na základe postupu podľa bodu 5.10. je SLA účastníkom zmluvy, ktorej
predmetom je finančná alebo iná podpora športovca (ďalej tiež
“sponzorstvo”), poskytovanie výstroja športovcovi alebo propagácia partnera
SLA, ak v bode 12.1. nie je ustanovené inak,
2.1.5. vedome súťaží alebo súťažil proti lyžiarovi, ktorý nie je spôsobilý súťažiť
podľa pravidiel FIS; to neplatí, ak ide o súťaž FIS alebo SLA, ktorá je
označená ako „otvorená“ (open),13)
2.1.6. má pozastavenú súťažnú činnosť.14)
2.2. SLA v okamihu vydania licencie FIS potvrdzuje a preberá plnú zodpovednosť za to,
že súťažiaci má platné a dostatočné úrazové poistenie a poistenie liečebných
nákladov pokrývajúce obdobie prípravy na súťaž a účasť na súťaži15).
2.3. Postup SLA podľa bodu 2.1. sa uskutočňuje na základe rozhodnutia disciplinárneho
orgánu SLA.

6

) ICR 203.3
) ICR 204.1
8
) ICR 204.1.1
9
) ICR 204.1.2
10
) ICR 219, ICR 204.1.3
11
) ICR 204.1.4
12
) § 29 ods. 6 Zákona o športe.
13
) ICR 204.1.5, ICR 204.1.5.1
14
) ICR 204.1.7
15
) ICR 204.2
7
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3.

Poistenie športovca SLA a člena realizačného tímu športovca SLA

3.1. Športovec SLA zúčastňujúci sa na súťažiach FIS je povinný mať úrazové poistenie
v dostatočnej výške, aby pokrylo náklady súvisiace s úrazom vrátane prepravy
a nákladov na záchranárov a riziká vyplývajúce z aktívnej účasti na súťaži, ako aj
náležité poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane. SLA je
zodpovedná za existenciu náležitého poistného krytia športovca SLA, ktorého
prihlásila na súťaže FIS a ktorému vydala FIS licenciu. SLA alebo športovec SLA je
povinný preukázať náležité poistné krytie kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS
alebo organizačného výboru súťaže.16)
3.2. Všetci členovia realizačného tímu športovca SLA zaregistrovaní na súťaž FIS, musia
mať úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane
v dostatočnej výške, aby pokryli náklady súvisiace s úrazom vrátane prepravy
a nákladov na záchranárov. SLA alebo členovia realizačného tímu športovca SLA
sú povinní predložiť doklad o dostatočnej výške poistného krytia kedykoľvek na
žiadosť FIS, jej zástupcu, organizátora súťaže alebo osoby poverenej
organizátorom súťaže.17)
3.3. Náklady na úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov a poistenie
zodpovednosti za škodu športovca SLA a člena realizačného tímu, ktorých SLA
nominovala do športovej reprezentácie SR (ďalej len “reprezentácia”) znáša SLA
počas obdobia prípravy uskutočňovanej podľa plánu prípravy schváleného SLA a
počas ich účasti na súťaži.
4.

Zdravotný stav, testovanie a doping

4.1. SLA zodpovedá za zdravotnú spôsobilosť športového reprezentanta Slovenskej
republiky (ďalej len “reprezentant”) na účasť na súťaži. 18) reprezentant je povinný
absolvovať každoročne lekársku prehliadku na overenie zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie lyžiarskeho športu.19)
4.2. Reprezentant je povinný absolvovať lekársku prehliadku pred alebo po súťaži, ak to
vyžaduje zdravotná komisia FIS alebo jej zástupca.20)
5.

Práva a povinnosti SLA ako národného športového zväzu

5.1. SLA nominuje športovca na prípravu na súťaž a súťaž spojenú s reprezentáciou
(sústredenia, zahraničné súťaže, EP, ME, SP, MS, ZOH, YOG, EYOF) na základe
vopred stanovených a schválených nominačných kritérií okrem prípadov, keď
športovcovi bola pozastavená súťažná činnosť na medzinárodných súťažiach
rozhodnutím disciplinárneho orgánu SLA alebo FIS alebo je proti športovcovi
16

) ICR 204.2, ICR 212.4
) ICR 212.5
18
) ICR 221.1, § 29 ods. 2 Zákona o športe.
19
) ICR 221.1, § 5 ods. 8 Zákona o športe.
20
) ICR 221.2
17
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vedené trestné stíhanie za trestný čin, ktorého charakter je nezlúčiteľný s
postavením reprezentanta.
5.2. SLA reprezentanta zaregistruje a uhradí za reprezentanta poplatok za licenciu FIS
na príslušnú súťažnú sezónu.
5.3. SLA poskytne reprezentantovi finančné prostriedky z kapitoly ŠO SLA podľa
schválených kritérií ŠO SLA na prerozdelenie finančných prostriedkov na náhradu
nákladov na prípravu na súťaž a účasť na súťaži a s tým súvisiace materiálne
vybavenie. Prostriedky poskytnuté formou dotácie21) alebo prostriedky z príspevku
uznanému športu22) sa použijú na oprávnené náklady podľa príslušnej zmluvy.
5.4. SLA zabezpečí a uhradí pre reprezentanta a jeho realizačný tím (v rozsahu podľa
rozhodnutia ŠO SLA v rámci schváleného použitia prostriedkov odborným úsekom)
cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.23)
5.5. SLA uvoľní športovca zo štatútu reprezentanta, ak o to sám písomne požiada.
Žiadosť športovec adresuje Predsedníctvu ŠO SLA a Predsedníctvu SLA.
5.6. SLA poskytuje odmenu reprezentantovi na základe dosiahnutých výsledkov na
medzinárodných súťažiach EP, SP, MS a OH v súlade so schválenými pravidlami
odmeňovania pre danú sezónu na základe rozhodnutia ŠO SLA a Predsedníctva
SLA.
5.7. SLA poskytuje reprezentantovi materiálne vybavenie podľa navrhnutých kritérií ŠO
SLA a predsedníctva SLA.
5.8. SLA oznamuje reprezentantovi termín konania marketingových akcií
organizovaných SLA, alebo jej oficiálnymi partnermi, vrátane oficiálnych tlačových
konferencií organizovaných SLA alebo iných oficiálnych akcií najneskôr 15 dní
vopred formou e-mailu na e-adresu reprezentanta.
5.9. SLA deklaruje záujem na najvýhodnejšom možnom zhodnotení osobnostných práv
reprezentanta tak, aby boli zabezpečené náklady športovej činnosti reprezentanta
na takej úrovni, ktorá mu umožní dosahovať vrcholovú športovú úroveň. Prihliada
pri tom na individuálne potreby a preferencie reprezentanta osobitne pri jeho
materiálnom vybavení, ktoré má vplyv na dosiahnutie vrcholového športového
výsledku v súťaži; tým nie je dotknutá povinnosť reprezentanta uvedená v bode
10.8.
5.10. SLA súhlasí s uzavretím reklamných zmlúv, zmlúv o sponzorstve v športe alebo
iných zmlúv obdobného charakteru (ďalej len “sponzorská zmluva”) reprezentanta
alebo jeho klubu v rozsahu 50% celkovej reklamnej plochy v zmysle predpisu FIS
21

) § 70 a nasl. Zákona o športe.
) § 68 a nasl. a § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.
23
) Poistené je riziko: poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí do výšky poistnej sumy najmenej
100.000 EUR pre každú osobu. Toto poistenie zahŕňa nevyhnutnú - neodkladnú zdravotnú starostlivosť liečebných
nákladov v zahraničí. Cestovné poistenie nenahrádza lekársku starostlivosť, na ktorú má poistník nárok v štáte trvalého
pobytu a v prípade plánovaného zákroku, poisťovňa v plnej miere zabezpečí prevoz pacienta (člena SLA) do krajiny
trvalého bydliska, čím nevzniknú členovi SLA počas reprezentačnej akcie žiadne osobné výdavky.
22
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pre príslušné športové odvetvie na nasledujúcu sezónu. Pre tento prípad SLA
umožní reprezentantovi bezodplatne využívať reklamné plochy na oblečení
a výstroji športovca podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu
(príloha č. 1 a 2). Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú súťažnú sezónu
(do 31. mája), ak v bode 12.2. nie je ustanovené inak.
5.11. SLA bezodkladne informuje reprezentanta o prijatých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú
jeho športovej činnosti.
B. Športovec SLA – práva a povinnosti voči FIS
(Vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel 2018/19, čl. 205, 206, 207)

6.

Práva a povinnosti športovca na súťažiach FIS

6.1. Športovec je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS a dodržiavať ich. Taktiež je
povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) súťaže, na ktorej sa
zúčastňuje.24)
6.2. Športovec je povinný dodržiavať antidopingové pravidlá FIS a WADA.25)
6.3. Športovec má právo informovať porotu (jury) súťaže o záležitostiach týkajúcich sa
bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže.26)
6.4. Športovec, ktorý sa nezúčastní ceremoniálu udeľovania ocenení bez
ospravedlnenia, stráca nárok na ocenenie vrátane finančnej odmeny. Vo
výnimočných prípadoch môže športovca zastúpiť iný člen jeho realizačného tímu,
ale táto osoba nemá právo zaujať jeho miesto na pódiu pre víťazov. 27)
6.5. Športovec je povinný správať sa slušne a športovo v duchu zásad fair play k členom
organizačného výboru, dobrovoľníkom, funkcionárom a ostatnej verejnosti
prítomnej na súťaži alebo tréningu.28)
6.6 SLA môže vyčleniť samostatné finančné prostriedky pre zabezpečenie vzdelania
a ďalšej kariéry športovca po skončení aktívnej reprezentačnej činnosti. Športovec
nemá na tieto prostriedky právny nárok a o ich poskytnutí rozhoduje SLA. 29)
6.7. V zmysle pravidiel FIS o stávkovaní a všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich ochranu integrity športu alebo súťaže,30) športovec a člen jeho
realizačného tímu nesmú najmä uzatvárať stávky na výsledok súťaže, do ktorej sú
zapojení.31)

24

) ICR 205.1
) ICR 205.2
26
) ICR 205.3
27
) ICR 205.4
28
) ICR 205.5
29
) ICR 205.7
30
) ICR 205.8, § 3 písm. j) a § 94 Zákona o športe, § 336b Trestného zákona.
31
) Napríklad § 94 ods. 3, § 95 ods. 3 písm. b) a 96 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
25
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7.

Reklama a sponzorstvo

Na účely štatútu sa za reklamu pokladá prezentácia, označenie alebo iná vizualizácia na
súťaži informujúca verejnosť o názve výrobku alebo služby partnera alebo o názve
partnera, jeho značke, činnosti, výrobkov, alebo služieb s cieľom uplatnenia na trhu. 32)
7.1. Všetky použité reklamné a komerčné označenia a propagácia na oblečení a výstroji
športovca na súťaži musia byť v súlade s technickou špecifikáciou ustanovenou
v platných pravidlách FIS o reklame (príloha č.1).33)
7.2. Reklama stávkových spoločností, alebo ich stávkových činností prostredníctvom
športovca na prilbe, čiapke, čelenke alebo kombinéze je zakázaná s výnimkou lotérií
a stávkových spoločností prevádzkujúcich stávkovanie na súťaže, ktoré nemajú
športový charakter.34)
7.3. SLA môže vstúpiť do zmluvného vzťahu s partnerom za účelom peňažného plnenia
alebo nepeňažného plnenia, ak je tento partner uznaný ako oficiálny dodávateľ
alebo sponzor/partner SLA; propagácia anabolických výrobkov, tabakových
výrobkov, alkoholických nápojov, psychotropných alebo omamných látok je
zakázaná.35)
7.4. Všetky plnenia podľa zmlúv v bode 7.3. musia byť vykonané v prospech SLA.
Športovec nesmie prijať priame plnenie z takýchto zmlúv; to neplatí ak ide o
7.4.1. kompenzáciu jeho cestovných nákladov na tréning a súťaž,36)
7.4.2. kompenzáciu jeho nákladov na ubytovanie počas tréningu a súťaží,37)
7.4.3. vreckové,38)
7.4.4. kompenzáciu za stratu jeho príjmu podľa rozhodnutia SLA,39)
7.4.5. sociálne poistenie vrátane úrazového poistenia športovca a poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane,40)
7.4.6. štipendium.41)
FIS má právo kedykoľvek vyžiadať kópiu takejto zmluvy k nahliadnutiu.42)
7.5. Športový výstroj dodaný reprezentantovi a používaný reprezentantom musí
vyhovovať požiadavkám na reklamné označenia uvedeným v čl. 8.43)

32

) ICR 206, § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 50
ods. 1 Zákona o športe.
33
) ICR 222, ICR 207.2, ICR 207.2.1
34
) ICR 206.7.3
35
) ICR 206.8
36
) ICR 205.6.2
37
) ICR 205.6.3
38
) ICR 205.6.4
39
) ICR 205.6.5
40
) ICR 205.6.6
41

) ICR 205.6.7
) ICR 206.9
43
) ICR 206.10
42
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8.

Výstroj športovca na súťažiach FIS

Športovec môže použiť na súťažiach Svetového pohára FIS a na Majstrovstvách sveta
FIS iba taký výstroj, ktorý je v súlade s pravidlami FIS o reklame, a ktorý je schválený
SLA vrátane všetkých reklamných označení na výstroji športovca. Obscénne názvy
a/alebo symboly na oblečení a výstroji sú zakázané.SLA schváli výstroj a reklamné
označenia na výstroji, ak nie sú v rozpore s pravidlami FIS alebo s už uzavretými
zmluvami s partnermi SLA.44)
8.1. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v kalendári
FIS si športovec nesmie vziať výstroj (lyže, snowboard, lyžiarky, palice, helmu,
okuliare) na oficiálny ceremoniál, na ktorom sa hrá štátna hymna a/alebo sa vztyčuje
štátna vlajka.45)
8.2. Držanie/nosenie výstroja na pódiu pre víťazov po ukončení ceremoniálu
(odovzdávanie trofejí a medailí, zvuk národnej hymny víťaza) je však povolené.46)
8.3. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v kalendári
FIS má športovec povolené vziať si na pódium pre víťazov nasledovné vybavenie:
8.3.1. lyže / snowboard,
8.3.2. obuv: športovec môže mať na nohách lyžiarky, nesmie ich nosiť inak (napr.
prevesené okolo krku); na pódium pre víťazov nie je povolené vziať si inú
obuv okrem tej, ktorú má športovec obutú,
8.3.3. palice: smú byť voľne držané v jednej ruke; nesmú byť držané v tej istej ruke
s lyžami ani pripojené k lyžiam,
8.3.4. okuliare: smú byť nosené na očiach alebo okolo krku,
8.3.5. prilba: smie byť len na hlave; nesmie byť upevnená na inej časti výstroja,
napr. na lyžiach alebo paliciach,
8.3.6. remienky na lyže: môžu byť použité najviac dva kusy s menom výrobcu lyží
alebo meno výrobcu vosku,
8.3.7. klipy na palice pre severskú kombináciu alebo freestyle lyžovanie: klip je
možné použiť pre obidve palice súčasne; klip nesmie mať viac ako 4 cm;
dĺžka (výška) klipu môže byť najviac 10 cm; dlhšia strana klipu musí byť
paralelná s palicami; obchodné označenie výrobcu palíc môže pokryť celý
povrch klipu,
8.4. Iné doplnky ako sú uvedené v bodoch 8.3.1 až 8.3.7 sú zakázané.47)
8.5. V špecifických zónach a koridoroch (vrátane zóny hlavného panela výsledkov
a miesta pre poskytovanie televíznych rozhovorov) areálu súťaže je športovec
povinný nosiť viditeľne pridelené štartovné číslo súťaže alebo vrchné oblečenie SLA
podľa prílohy č. 1.48)
44

) ICR 207.1
) ICR 207.1.1
46
) ICR 207.1.1
47
) ICR 207.1.2
48
) ICR 207.1.4
45
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8.6. Športovec, ktorý poruší pravidlá FIS o reklame, bude sankcionovaný podľa pravidla
FIS.49) Previnenie, za ktoré je možné uložiť sankciu alebo pokutu, je definované ako
konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami FIS.50)
8.7. Ak SLA nedokáže vynútiť dodržiavanie pravidiel v bode 8.1 až 8.6 športovcami SLA
alebo ak z nejakého dôvodu postúpi podnet o porušení pravidiel na príslušnú
komisiu FIS, FIS môže vykonať okamžité opatrenia voči športovcovi, ktoré môžu
viesť až k odobratiu licencie FIS športovcovi.51)
8.8. Ak niekto bez súhlasu alebo bez vedomosti športovca použije jeho meno alebo
osobnú fotografiu v spojení s reklamnou činnosťou, môže športovec požiadať o
súčinnosť SLA alebo FIS a môže im udeliť „plnú moc“ na to, aby vykonali príslušné
právne kroky voči takému subjektu, ak je to nevyhnutné.
8.9. Ak športovec o použití jeho mena alebo fotografie v rozpore s bodom 2.1.4. vedel
a v primeranom čase (spravidla do 30 dní odkedy sa o tom dozvedel) neudelil plnú
moc SLA alebo FIS na to, aby vykonali príslušné právne kroky voči takému subjektu,
a ani sám nevykonal právne kroky voči takému subjektu a používaniu mena alebo
osobnej fotografie športovca, SLA a FIS bude takú situáciu posudzovať tak, ako
keby športovec dal súhlas k použitiu jeho mena, alebo osobnej fotografie na
reklamné účely.52)

Čl. II
Práva a povinnosti reprezentanta a člena realizačného tímu voči SLA
9.

Práva reprezentanta voči SLA

9.1. Zúčastňovať sa na spoločných sústredeniach reprezentácie.
9.2. Prijať peňažné prostriedky na športovú prípravu reprezentanta podľa navrhnutých
kritérií ŠO SLA a schválených SLA.
9.3. Prijať materiálne vybavenie na reprezentáciu podľa navrhnutých kritérií ŠO SLA
a na základe schválenia ŠO SLA a SLA.
9.4. Požiadať SLA o postúpenie vybraných reklamných plôch oblečenia a výstroje
reprezentanta. Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú sezónu do 31. mája
a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu.
9.5 Reprezentant má právo na zabezpečenie a úhradu úrazového poistenia, cestovného
poistenia v zahraničí a poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu počas účasti
na športovej príprave a na súťaži (v rozsahu podľa rozhodnutia ŠO SLA v rámci
schváleného použitia prostriedkov príslušným športovým odvetvím).
49

) ICR 223.1.1
) ICR 207.2.2
51
) ICR 207.2.3
52
) ICR 207.2.4
50
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10. Povinnosti reprezentanta voči SLA
10.1. Reprezentant je povinný dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, svojho
klubu, SLA a Slovenskej republiky.
10.2. Reprezentant je povinný dbať na sústavné udržiavanie výkonnosti a svojho zdravia.
10.3. Reprezentant je povinný dodržiavať všetky zásady a pravidlá uvedené
v smerniciach WADA, pravidlách FIS a kódexe Antidopingovej agentúry SR
o používaní zakázaných podporných látok. Za užívanie akýchkoľvek podporných
prostriedkov a doplnkov výživy (dovolených aj nedovolených) nesie reprezentant
plnú zodpovednosť sám. Ak reprezentant nenadobudol plnoletosť, zodpovednosť
nesie jeho zákonný zástupca.
10.4. Reprezentant je povinný zloženie jeho realizačného tímu písomne uviesť do
zoznamu členov realizačného tímu (Príloha č. 3). Zmenu v zložení realizačného
tímu je reprezentant povinný bezodkladne oznámiť SLA priamo alebo
prostredníctvom športového riaditeľa ŠO SLA a najneskôr v lehote päť (5) dní od
oznámenia je povinný aktualizovať zoznam členov realizačného tímu (Príloha č. 3)
a doručiť ho SLA.
10.5. Reprezentant je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky na
účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie lyžiarskeho športu 53) pred
začiatkom súťažnej sezóny a po ukončení rekonvalescencie po zranení, pre ktoré
nemohol vykonávať šport po dobu viac ako tri (3) mesiace.
10.6. Reprezentant je povinný mať
10.6.1. cestovný pas alebo iný cestovný doklad (v prípade výjazdu do krajín EÚ)
platný najmenej tri (3) mesiace po plánovanom príjazde zo súťaže, na ktorú
bol nominovaný,
10.6.2. potvrdenie o vykonaní lekárskej prehliadky nie staršie ako tri (3) mesiace,
10.6.3. doklad o svojom úrazovom poistení a poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú tretej strane.
10.7. Reprezentant je povinný oznámiť Športovému riaditeľovi ŠO SLA bezodkladne
akékoľvek okolnosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť reprezentanta naplno sa venovať
športovej príprave (napr. zdravotný stav, študijné povinnosti, a/alebo iné závažné
problémy).
10.8. Na medzinárodných súťažiach je reprezentant povinný mať oblečenie, ktoré určil
ŠO SLA alebo ktoré bolo dohodnuté s reprezentantom v prípade, keď má
reprezentant uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu odsúhlasenú podľa 5.10;
vždy ho však musí schváliť SLA. Oblečenie reprezentanta musí niesť logo SLA na
jasne viditeľnom mieste. Špecifikácia oblečenia platí len pre danú sezónu, ktorá
končí 31. mája príslušného kalendárneho roka. Reprezentanti, ktorých SLA

53

) § 5 ods. 8 Zákona o športe.
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nominovala na súťaže ZOH a MS, sú počas týchto súťaží povinní mať športové a
pretekové oblečenie identického vizuálu schválené na tento účel SOV alebo SLA.
10.9. Reprezentant je povinný uhradiť pokutu, ktorú uložil jemu, alebo členovi jeho
realizačného tímu (Príloha č. 3) komisár FIS na základe oficiálnej informácie FIS vo
veci porušenia niektorého z pravidiel FIS, ak je také porušenie trestané pokutou.
10.10. Na domácich súťažiach konaných na území Slovenskej republiky je reprezentant
povinný nosiť
10.10.1. oficiálne oblečenie svojho klubu alebo
10.10.2. reprezentačné oblečenie schválené predsedníctvom SLA.
10.11. Reprezentant berie na vedomie, že SLA ako národný športový zväz má právo
používať meno, fotografiu a podobizeň reprezentanta na účely súvisiace s jeho
reprezentačnou činnosťou, s činnosťou SLA a na propagáciu slovenského športu
takým spôsobom (formou), ktorý nezasiahne do práva reprezentanta na ochranu
jeho mena alebo jeho osobnosti.54)
10.12 Reprezentant sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení a vyhlásení cez verejné médiá
(televízia, rozhlas, webové fóra, verejné zhromaždenie), ktorými sa poškodzuje
dobré meno FIS, SLA, SOV, MŠVVaŠ, rezortných športových stredísk a ich
funkcionárov, členov, sponzorov a iných partnerov.
11. Práva a povinnosti člena realizačného tímu reprezentanta SLA
11.1. Ak sa člen realizačného tímu reprezentanta SLA (ďalej len “člen realizačného tímu”)
zúčastňuje alebo sa plánuje zúčastniť súťaže FIS, musí byť členom SLA.
11.2. Člen realizačného tímu je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS a predpismi SLA
a je povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) súťaže, v ktorej sa
účastní jeho reprezentant. Člen realizačného tímu je povinný dodržiavať všetky
ostatné nariadenia a ustanovenia FIS a predpisy SLA.
11.3. Člen realizačného tímu má právo informovať porotu (jury) súťaže o záležitostiach
týkajúcich sa bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže.
11.4. Člen realizačného tímu môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť svojho
reprezentanta pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, nie je však oprávnený zaujať
miesto reprezentanta na pódiu.55)
11.5. Člen realizačného tímu je povinný správať sa slušne a v duchu zásad fair play
k členom organizačného výboru, dobrovoľníkom, funkcionárom i verejnosti.
11.6. V zmysle pravidiel FIS o stávkach a porušovaní anti-korupčných pravidiel, člen
realizačného tímu má zákaz stávkovať na výsledok súťaže, v ktorej sa reprezentant
zúčastňuje.56)
11.7. Na medzinárodných súťažiach je člen realizačného tímu povinný mať oblečenie,
ktoré bolo určené ŠO SLA, alebo dohodnuté s reprezentantom, ak reprezentant má
54

) § 29 ods. 6 Zákona o športe.
) ICR 205.4
56
) ICR 205.8
55
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uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu, ktorú schválila SLA alebo sa na základe
čl. 5.10. považuje za odsúhlasenú. Oblečenie člena realizačného tímu musí niesť
logo SLA na jasne viditeľnom mieste. Špecifikácia tohto oblečenia platí len pre danú
sezónu, a to do 31. mája danej sezóny.
11.8. Člen realizačného tímu zaregistrovaný a vyslaný na súťaž FIS, je povinný mať
úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej tretej strane
v dostatočnej výške na to, aby pokryli úraz, prepravu a náklady na záchranárov
ohľadom spôsobenej škody. Člen realizačného tímu je povinný predložiť doklad
o náležitom poistnom krytí kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS alebo
organizačného výboru súťaže.57)
11.9 Člen realizačného tímu reprezentanta má právo na zabezpečenie a úhradu
úrazového poistenia, cestovného poistenia v zahraničí 58) a poistenia zodpovednosti
za škodu počas účasti na športovej príprave reprezentanta na súťaž a počas účasti
na súťaži reprezentanta (v rozsahu podľa rozhodnutia ŠO SLA v rámci schváleného
použitia prostriedkov príslušným športovým odvetvím) a to v rovnakom rozsahu ako
reprezentant, do realizačného tímu ktorého bol nominovaný.
11.10 Člen realizačného tímu reprezentanta sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení a vyhlásení
cez verejné médiá (televízia, rozhlas, denníky a časopisy, webové fóra, verejne
prístupná časť na facebooku, verejné zhromaždenie), ktorými sa poškodzuje dobré
meno FIS, SLA, SOV, MŠVVaŠ, rezortných športových stredísk a ich funkcionárov,
členov, sponzorov a iných partnerov.
12. Prechodné a záverečné ustanovenia
12.1. Ustanovenie bodu 2.1.4 sa do 30.4.2018 nepoužije, ak na základe postupu podľa
bodu 5.10. vezme SLA na vedomie písomnú informáciu o uzavretí zmluvy športovca
alebo jeho klubu s partnerom obsahujúcu údaje podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2, ak
zmluva bola uzavretá pred podpisom tohto statusu športovca a ktorej predmetom je
finančná alebo iná podpora športovca (ďalej tiež “sponzorstvo”), poskytovanie
výstroja športovcovi alebo propagácia partnera SLA;
12.2. Ustanovenie bodu 5.10 sa do 30.4.2018 nepoužije; SLA súhlasí s uzavretím
reklamných zmlúv, zmlúv o sponzorstve v športe alebo iných zmlúv obdobného
charakteru (ďalej len “sponzorská zmluva”) reprezentanta alebo jeho klubu na
nasledujúcu sezónu, ak do 30. apríla príslušného kalendárneho roka nepredloží
reprezentantovi alebo jeho klubu ponuku písomne potvrdenú zo strany
sponzora/partnera, ktorá je svojím plnením rovnaká alebo výhodnejšia pre
reprezentanta alebo jeho klub ako ponuka, ktorú predložil reprezentant alebo jeho
klub najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka, ak na dané súťažné
obdobie reprezentant už nie je viazaný inou sponzorskou zmluvou schválenou SLA.
57
58

) ICR 212.5
) ICR 212.5
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V takom prípade SLA bezodplatne umožní reprezentantovi využívať reklamné
plochy oblečenia a výbavy podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
štatútu (príloha č. 1 a 2). Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú súťažnú
sezónu (do 31. mája).
12.3 Tento štatút je možné meniť a doplňovať po vzájomnej dohode zmluvných strán
písomnými dodatkami.
Súčasťou štatútu sú aj tieto prílohy:
● Príloha č. 1 - Špecifikácia reklamných plôch športovca/reprezentanta,
● Príloha č. 2 - Zoznam sponzorov/partnerov športovca/reprezentanta,
● Príloha č. 3 - Zoznam členov realizačného tímu športovca/reprezentanta.

Zúčastnení si štatút vrátane jeho príloh prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú na základe skutočnej a vážnej vôle obidvoch strán.

Meno a priezvisko športovca/reprezentanta:

______________________________

Podpis športovca/reprezentanta:59)

______________________________

Slovenská lyžiarska asociácia:

_______________________________

_______________________________

V ....................................... dňa ...

59

) Ak je reprezentantom osoba mladšia ako 18 rokov, štatút podpisuje aj jej zákonný zástupca.
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Príloha č. 1

.

ŠPECIFIKÁCIA REKLAMNÝCH PLÔCH
Meno a priezvisko:
Športové odvetvie:
Aktualizácia:

OBLEČENIE - KOMBINÉZA
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2; C=Sponzor 3

D

D=Sponzor 4; E=Sponzor 5; F=Sponzor 6
G=Sponzor 7;
Dve vedľa seba umiestnené označenia
nesmú byť toho istého sponzora/partnera.
Maximálna plocha jedného označenia
nesmie prekročiť 100cm².
Celková plocha všetkých označení spolu
nesmie prekročiť rozsah 450cm².
# Plocha
max
cm2
A <100
B <100
C <100
D <100
E <100
F <100
G <100

Sponzor,
partner

E

Vlastník
plochy
F

G
E

Celkom povolená plocha max: 450 cm2
13

OBLEČENIE – VRCHNÝ KOMPLET
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2; C=Sponzor 3
D=Sponzor 4; E=Sponzor 5; F=Sponzor 6
Dve vedľa seba umiestnené označenia nesmú byť toho istého sponzora/partnera.
Maximálna plocha jedného označenia nesmie prekročiť 25 cm².
Celková plocha všetkých označení spolu nesmie prekročiť rozsah 200cm².

#
A
B
C
D
E
F

Plocha
max cm2
<25
<25
<25
<25
<25
<25

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max: 200 cm2
Rukávy nesmú niesť reklamné označenie okrem označenia výrobcu.
Pravý rukáv je nositeľom loga asociácie a klubu. Ľavý rukáv je nositeľom znaku SR.

14

OBLEČENIE - ROLÁK POD KOMBINÉZU
Označenie sponzora/partnera na roláku sa nezapočítava do maximálnej sponzorskej
plochy 400 cm2 určenej pre kombinézu.
Maximálna plocha jedného označenia, alebo dvoch menších nesmie prekročiť 20cm².

#
A

Plocha
max cm2
<20

Sponzor
partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 20 cm2
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OBLEČENIE - PRILBA
Verzia 1
A = Logo SLA min.6cm².

Verzia 2
A = Logo SLA min. 6cm².

B = Dve identické označenia
sponzora max.25cm² každé.

B = Jedno označenie sponzora
max. 50cm².

C= Označenie výrobcu

1cm je min. medzera medzi logom SLA a označením sponzora (B).
#
B

Plocha
Sponzor/partner
2
max cm
<50

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max: 50 cm2
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OBLEČENIE – ČIAPKA, ČELENKA
Verzia 2
Verzia 1
A= Logo SLA min.6cm².

A= Logo SLA min. 6cm².

B= Dve identické označenia
sponzora max. 25cm² každé.

B= Jedno označenie sponzora
max. 50cm².

C= Označenie výrobcu

1cm je min. medzera medzi logom SLA a označením sponzora (B).
#
B

Plocha max Sponzor/partner
cm2
<50

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 50 cm2
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VÝSTROJ – SKOKANSKÉ LYŽE
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2
Maximálna plocha pre označenia sponzora/partnera na jednej lyži je 160cm².
V prípade označenia na oboch lyžiach, sponzor/partner musí byť identický.

#
A

Plocha
max cm2
<160

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 320 cm2
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VÝSTROJ – AKROBATICKÉ LYŽE
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2
Maximálna plocha pre označenia sponzora/partnera na jednej lyži je 120cm².
V prípade označenia na oboch lyžiach, sponzor/partner musí byť identický.

#
A

Plocha
max cm2
<120

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 240 cm2
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VÝSTROJ - SNOWBOARD
A= Sponzor 1; B= Sponzor 2; C= Sponzor 3, D= Sponzor 4; E= Sponzor 5
Vrchná časť dosky môže mať maximálne päť (5) rôznych sponzorov/partnerov s celkovou
plochou označenia 250cm².
Spodná časť dosky nesmie niesť žiadne sponzorské označenie.

#
A
B
C
D
E

Plocha
max cm2
<250
<250
<250
<250
<250

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 250 cm2

20

Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Berie na vedomie:

………………………………
Prezident SLA

Dátum:

………………………………
Športovec/reprezentant

……………………………….
Viceprezident SLA
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Príloha č. 2
ZOZNAM PRIAMYCH A NEPRIAMYCH SPONZOROV
A REKLAMNÝCH PARTNEROV ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA
Športovec/reprezentant v tabuľkách uvedie sponzorov a reklamných partnerov, ktorí používajú
meno, tvár a/alebo podobizeň športovca na marketingové, reklamné a/alebo iné sponzorské
účely, a ktorých meno, názov produktu a/alebo služby, ktorú poskytujú, športovec na základe
účinnej zmluvy propaguje alebo v prípade postupu podľa bodu 5.10 štatútu bude propagovať v
nasledujúcom súťažnom ročníku.

Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov Zmluvná strana #1:
a reklamných partnerov
Zmluvná strana #2:
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
ÁNO - NIE
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
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Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
Zoznam berie na vedomie:
Dátum:
………………………………
Prezident SLA

………………………………
Športovec/reprezentant

………………………………
Viceprezident SLA
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Príloha č. 3
ZOZNAM
ČLENOV REALIZAČNÉHO TÍMU ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
Člen realizačného tímu svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý ustanovení tohto
štatútu a bude sa nimi riadiť a dodržovať ich (článok 11.1 až 11.9 a článok 6.4).
Berie na vedomie :

Dátum:

………………………………
Prezident SLA

………………………………
Športovec/reprezentant

………………………………
Viceprezident SLA
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