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Na vedomie: športovým organizáciám, ktoré sú členom SLA.

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto smernica upravuje postup SLA pri evidencii zmlúv podľa Zákona č.440/2015 Z.z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
2. SLA je povinná podľa § 17, ods. 2, pís. c) Zákona evidovať zmluvy vrátane ich zmien
uzatvorené medzi športovou organizáciou, ktorá je členom SLA a športovcom a to:


zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu (podľa §35 a nasl. Zákona),



dohodu o skončení profesionálneho vykonávania športu (podľa §39 Zákona),



dohodu o dočasnom hosťovaní športovca (podľa §43 Zákona),



zmluvu o amatérskom vykonávaní športu (podľa §47 Zákona),



zmluvu o príprave talentovaného športovca (podľa §48 Zákona).
(ďalej spoločne len ako „Zmluva“.)

Článok 2
POVINNOSTI ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

1. Športová organizácia, ktorá je členom SLA, je povinná do 30 dní od uzavretia Zmluvy
predložiť Zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej SLA podľa § 8 ods. 4
Zákona. Táto povinnosť športovej organizácie sa týka aj zmeny Zmluvy.
2. Nepredloženie zmluvy na účely evidencie zmlúv a dohôd je správnym deliktom podľa § 95,
ods.1, pís. d) Zákona, za ktorý môže príslušný správny orgán uložiť pokutu od 50 eur do 3
000 eur. Športová organizácia právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok
stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo
opatrenia.
3. Zmluva sa vyhotovuje minimálne v troch (3) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu a pre
SLA po jednom rovnopise. Na evidenciu sa predkladá kompletná zmluva v jednom
vyhotovení, vrátane jej príloh a dodatkov s originálnymi podpismi všetkých účastníkov zmluvy.
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4. Predložená Zmluva musí spĺňať náležitosti stanovené Zákonom. Za správnosť a úplnosť
Zmluvy zodpovedajú zmluvné strany.
5. V prípade, ak SLA zistí, že predložená zmluva nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo je
v rozpore so zákonom, upozorní na uvedené športovú organizáciu, ktorá Zmluvu na
evidenciu predložila. SLA nie je povinná vyhľadávať a zisťovať nedostatky Zmluvy, ktoré by
mohli byť v rozpore so zákonom.
Článok 3
POVINNOSTI SLA

1. SLA vedie neverejný zoznam zmlúv v elektronickej forme, ktorý obsahuje jeden (1) originál
zmluvy v písomnej podobe označený prideleným registračným číslom Zmluvy a nasledovné
údaje zo zmluvy uvedené v tabuľke:


registračné číslo zmluvy (pridelí SLA),



názov a IČO športovej organizácie,



meno a priezvisko a dátum narodenia športovca,



typ zmluvy (podľa príslušného § Zákona),



názov zmluvy a jej pôvodné (číselné) označenie,



dátum predloženia zmluvy na registráciu,



dátum uzatvorenia zmluvy,



začiatok platnosti zmluvy,



koniec platnosti zmluvy,



poznámku k zmluve.

2. Registračné číslo Zmluvy je v tvare : SLA-RRRR/MM/DD/PPP, kde


RRRR – rok registrácie,



MM – mesiac registrácie,



DD – deň registrácie,



PPP – poradové číslo Zmluvy podľa dátumu jej doručenia na registráciu v SLA v danom roku.
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3. Po zaevidovaní Zmluvy SLA zašle elektronickou poštou športovej organizácii, ktorá Zmluvu
predložila, správu o evidencii Zmluvy s údajmi podľa bodu 1).
4. Evidencia Zmlúv je v náplni práce pracovníka registrácií Sekretariátu SLA, ktorý zodpovedá za
dôvernosť údajov v nej uvedených.

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, športová
organizácia je povinná túto skutočnosť oznámiť SLA a k oznámeniu predložiť aj doklady
preukazujúce ukončenie Zmluvy, však vždy dohodu o skončení profesionálneho vykonávania
športu. SLA je oprávnená overiť si u druhej zmluvnej strany ukončenie Zmluvy.
2. SLA nerieši spory, ktoré môžu vzniknúť z titulu Zmluvy medzi jej účastníkmi. Pre prípad
pochybnosti so znením Zmluvy sa za jej platné znenie považuje znenie založené v evidencii
zmlúv, ktorú vedie SLA.
3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Smernice dostane do rozporu so znením Zákona alebo jeho
vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije
príslušné ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu.
Túto Smernicu schválilo Predsedníctvo SLA
účinnosť dňom jeho schválenia.

na svojom zasadnutí dňa 12.09.2017 a nadobúda

