Zmluva registrovaná zväzom:
Registrovaná dňa:
Registrovaná pod číslom:

Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „OZ“)

medzi
Národným športovým zväzom:
Názov združenia:
Slovenský zväz biatlonu
Právna forma:
občianske združenie
Sídlo:
Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica
IČO:
35 656 743
DIČ:
2021116944
IČ DPH:
SK2021116944
Názov banky:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:
SK63 0900 0000 0003 0012 7054
Zápis v príslušnom registri: Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR
číslo zápisu:
VVS/1-900/90-709-10
Osoba oprávnená konať v mene športovej organizácie
Meno a priezvisko:
Mgr. Tomáš Fusko
Funkcia:
prezident zväzu
(ďalej len „zväz“)
a
Športovcom
Meno a priezvisko:
...........................................................
Trvalý pobyt
...........................................................
Prechodný pobyt:
...........................................................
Dátum narodenia:
...........................................................
Rodné číslo:
...........................................................
Štátna príslušnosť:
...........................................................
Názov banky:
...........................................................
IBAN:
...........................................................
Klubová príslušnosť:
...........................................................
(ďalej len „športovec“)
(zväz a športovec ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
sa dohodli na uzatvorení zmluvy o štátnej športovej reprezentácii (ďalej len „zmluva“)
za nasledovných podmienok:

Preambula
Zväz má postavenie národného športového zväzu a vrcholového združenia fyzických a právnických
osôb činných v biatlone, je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou
pre biatlon a to International Biathlon Union (ďalej len „IBU“). Jeho úlohou je vytváranie podmienok
pre činnosť a rozvoj biatlonu a zabezpečenie reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodných
súťažiach. Športovec je členom zväzu a jeho cieľom je reprezentovanie Slovenskej republiky
a Slovenského zväzu biatlonu na športových súťažiach.
Článok I
Predmet Zmluvy
1.

2.

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri záväzku zväzu vytvárať
podmienky pre prípravu športovca na úspešné reprezentovanie Slovenskej republiky a zväzu na
súťažiach a významných súťažiach (medzinárodných pretekoch ZOH, MS, SP, ME, IBU Cup, JIBU Cup, YOG, EYOF) (ďalej len „súťažiach“) a záväzku športovca reprezentovať Slovenskú
republiku a zväz na súťažiach podľa pokynov zväzu.
Predmetom tejto zmluvy je ďalej úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúca
z marketingových a reklamných práv.
Článok II
Vykonávanie športu

1.
2.

Športovec bude reprezentovať Slovenskú republiku a zväz v športe biatlon (ďalej len „šport”).
Vykonávanie športu športovcom podľa zmluvy zahŕňa najmä:
a) výkon športu a reprezentácie Slovenskej republiky a zväzu na súťažiach,
b) vyvíjať v súťaži čo najväčšie úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu
a najlepšieho športového výsledku,
c) výkon športu v rámci tréningov, výcvikových táborov, sústredení a športovej prípravy,
d) športové a iné činnosti nevyhnuté pre udržiavanie športovej výkonnosti, psychickej
a fyzickej kondície športovca,
(ďalej len „vykonávanie športu“).
Článok III
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej uzatvorenia do 30.09.2022.
Článok IV
Práva a povinnosti zväzu

1.

2.
3.

Zväz sa zaväzuje zabezpečiť prípravu športovca smerujúcu k dosiahnutiu čo najlepšieho výkonu
a výsledku v súťaži a to v súlade s plánom prípravy športovca zaradeného do reprezentácie alebo
reprezentačného družstva.
Zväz schvaľuje nominačné kritéria, plán prípravy športovca a schvaľuje realizačný tím.
Zväz vykonáva nomináciu športovca na súťaže spojené s reprezentáciou Slovenskej republiky
(najmä sústredenia, medzinárodné preteky ZOH, MS, SP, ME, IBU Cup, J-IBU Cup, YOG,
EYOF) v súlade s vopred stanovenými nominačnými kritériami.
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Zväz hradí športovcovi náklady spojené s jeho účasťou na súťaži. Zväz uhrádza:
a) stravu,
b) ubytovanie,
c) dopravu na súťaž,
d) pitný režim,
e) športovú výstroj - športové oblečenie v súvislosti s pokynom zväzu na účasti na
marketingových a komerčných podujatiach.
5. Zväz je oprávnený vykonávať kontrolu riadneho využívania športovej výstroje športovca.
6. Zväz sa zaväzuje odmeniť výsledky športovca podľa platnej zväzom prijatej smernice č. 4/2018
o odmeňovaní.
7. Zväz informuje športovca o prijatých rozhodnutiach zväzu, ktoré sa týkajú jeho vykonávania
športu.
8. Zväz včas oznamuje trénerovi reprezentačného družstva a športovcovi termín konania
marketingových podujatí, na ktorých sa má športovec podľa pokynov zväzu zúčastniť.
9. Zväz je oprávnený používať a zhodnocovať osobnostné práva športovca za účelom informovania
verejnosti o činnosti zväzu, zviditeľnenia zväzu, športu, športovca a v rámci komerčných aktivít
zväzu.
10. Zväz je povinný zabezpečiť, aby používanie osobnostných práv športovca, najmä vyhotovovanie,
použitie a šírenie podobizne športovca, jeho obrazových snímok a obrazových a zvukových
záznamov nebolo v rozpore s oprávnenými záujmami športovca, neznižovalo jeho dôstojnosť ani
iným spôsobom ho neznevažovalo v spoločnosti.
11. Zväz sa zaväzuje, že všetky použité reklamné a komerčné označenia a propagácia na oblečení a
výstroji športovca budú v súlade s technickou špecifikáciou, ustanovenou v platných pravidlách
IBU o reklame.
4.

Článok V
Práva a povinnosti športovca
1.
2.

Športovec sa zaväzuje zúčastniť sa na všetkých súťažiach, na ktoré bol zväzom nominovaný.
Športovec sa zaväzuje:
a) sústavne a koncepčne sa pripravovať na súťaž,
b) v súťaži vyvinúť úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a
najlepšieho športového výsledku,
c) dosiahnuť zväzom stanovený výkonnostný cieľ,
d) udržiavať sa v optimálnej psychickej a fyzickej kondícii po celý čas vykonávania športu v
reprezentácii a vykonávať šport riadne a včas s vyvíjaním úsilia na dosiahnutie čo
najlepšieho športového výkonu a výsledku na tréningu, či súťaži,
e) rešpektovať organizačné, metodické a taktické pokyny zväzu, alebo zväzom poverených
osôb,
f) čo najefektívnejšie využívať zväzom poskytnutú podporu a podmienky športovej prípravy,
g) zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených zväzom, na základe pokynov zväzu sa
aktívne zúčastňovať tréningov, výcvikových táborov, súťaží a iných športových činností,
h) nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý
vykonáva,
i) zdržať sa užívania všetkých zakázaných látok na zozname Antidopingovej agentúry
Slovenskej republiky, Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a zdržať sa užívania
všetkých látok, ktoré môžu vyvolať pozitívny dopingový nález,
j) podrobiť sa testovaniu na zakázané látky,
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3.

4.
5.

6.

7.

k) dodržiavať pravidlá športu, predpisy zväzu a predpisy IBU,
l) dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu,
m) nevykonávať nebezpečné činnosti a iné športy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
zväzu,
n) chrániť majetok zväzu, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť
po skončení zmluvy zverený majetok zväzu,
o) oznámiť bezodkladne zväzu zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie športu,
p) absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie podľa pokynu zväzu, ako aj absolvovať
zdravotné a funkčné vyšetrenia podľa pokynov zväzu,
q) dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku, dodržiavať zásadu „fair play“ počas
vykonávania športu na súťažiach a svojím správaním počas reprezentácie ani mimo nej
nepoškodzovať dobré meno zväzu ani Slovenskej republiky,
r) poskytnúť zväzu všetky aktuálne informácie a aktuálne doklady potrebné k naplneniu
podmienok tejto zmluvy, pričom zodpovedá za ich pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť,
s) rešpektovať potreby mediálnej politiky zväzu a reprezentácie, propagovať partnerov zväzu,
a podľa pokynov zväzu sa zúčastňovať na tlačových konferenciách, autogramiádach,
rozhovoroch v mix zóne a v médiách; poskytovať „interview“, zúčastniť sa besied v
médiách, na spoločenských, propagačných a iných podujatiach, podľa pokynov zväzu.
t) pri vykonávaní športu počas reprezentácie chodiť v rámci tréningov a súťaží riadne
oblečený v reprezentačnom oblečení podľa pokynu zväzu, na štart a vyhodnotenie súťaže
nastúpiť v schválenom reprezentačnom oblečení, pri neoficiálnych príležitostiach mať
oblečené zväzom odobrené športové oblečenie, pri oficiálnych príležitostiach mať oblečené
spoločenské oblečenie, pokiaľ nie je so zväzom dohodnutý inak. Ak športový materiál
alebo oblečenie obsahuje reklamu, berie športovec na vedomie, že ide o reklamu partnerov
zväzu, alebo reprezentácie a nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom do jej vyhotovenia
alebo vyobrazenia zasahovať a je povinný obvyklým spôsobom šíriť reklamu týchto
partnerov užívaním športového materiálu alebo oblečenia, ktoré dostal k dispozícii. Podľa
pokynov zväzu sa zaväzuje obdržaný športový materiál alebo oblečenie vrátiť.
Športovec má nárok na odmenu za dosiahnuté výsledky a to v súlade so smernicou zväzu
č. 4/2018. Športovec zároveň berie na vedomie, že predmetná smernica o odmeňovaní môže byť
každú sezónu menená.
Športovec je povinný rešpektovať nomináciu zväzu na súťaže a má povinnosť nastúpiť na súťaže
a na jednotlivé disciplíny športu v súťaži podľa pokynov zväzu.
Športovec sa zaväzuje viesť tréningový denník v prehľadnej písomnej forme, obsahujúci
každodennú špecifikáciu vykonávania športu športovcom, ktorého správnosť a kompletnosť
údajov v ňom uvedených potvrdzuje podpisom príslušný tréner športovca, alebo reprezentačného
družstva (ďalej len „tréningový denník“). Športovec je povinný na výzvu zväzu predložiť zväzu
tréningový denník.
Športovec sa zaväzuje dodržiavať životosprávu a to zdržať sa požívania akýchkoľvek
návykových, psychotropných, či omamných látok, látok ktoré môžu vyvolať u športovca
pozitívny dopingový nález, v prípade pokynu zväzu dodržiavať stravovací, pitný a spánkový
režim. Týmto nie sú dotknuté vnútorné ustanovenia zväzu, IBU, Antidopingovej agentúry
Slovenskej republiky, Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), prípadne ďalších organizácií,
ktorých predpisy sa vzťahujú k športu, ktorý má športovec vykonávať.
Športovec sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom nebude propagovať tabakové, alkoholické či iné
návykové, psychotropné, alebo zakázané látky, či násilie, alebo rasovú nenávisť a diskrimináciu.
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Športovec sa zaväzuje zúčastňovať sa na oficiálnych reprezentačných, marketingových,
propagačných, mediálnych a iných akciách podľa pokynu zväzu. V prípade svojej neúčasti je
športovec povinný svoju neúčasť zväzu vopred písomne oznámiť, a na žiadosť zväzu primeraným
spôsobom následne aj preukázať.
9. Športovec poskytuje zväzu súhlas na používanie osobnostných práv športovca v celom rozsahu
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Športovec zároveň poskytuje zväzu súhlas s
prevodom týchto práv na tretie osoby.
10. Športovec poskytuje súhlas podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto zmluvy bezodplatne
bez teritoriálneho obmedzenia a bez nároku na akékoľvek plnenie, ktoré zväz získa v spojitosti
s použitím osobnostných práv športovca.
11. Športovec sa zaväzuje rešpektovať partnerov zväzu a vyhlasuje, že nebude žiadnym spôsobom
propagovať iné osoby, alebo subjekty bez vopred udeleného písomného súhlasu zväzu, o ktorý je
povinný zväz písomne požiadať, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým zväzu
spôsobí.
12. Športovec berie na vedomie, že zväz môže na rôzne súťaže meniť marketingové, reklamné
a komerčné označenia a propagáciu na oblečení a výstroji športovca.
8.

Článok VI
Zdržanie sa protiprávneho konania, zodpovednosť za škodu a zmierlivé riešenie sporov
1.

2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa navzájom zdržia protiprávneho konania a zároveň, že sa
športovec zdrží konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Slovenskej republiky, alebo
zväzu.
Zväz a športovec zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane porušením
niektorej z povinností ustanovených touto zmluvou, predpisov zväzu, IBU, alebo platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Športovec a zväz sa zaväzujú v prípade vzniku akéhokoľvek sporu súvisiaceho s ich právami
a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto zmluvy, tento spor riešiť prednostne zmierlivou cestou,
formou mimosúdneho zmieru a to tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena zväzu
a športovca a až následne v prípade, že zmluvné strany nedosiahnu zmier, riešiť spor súdnou
cestou.
Článok VII
Poistenie

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zväz hradí cestovné poistenie v rámci zahraničnej cesty na súťaž.
Zväz nehradí úrazové poistenie športovca pri výkone športu v Slovenskej republike ani
v zahraničí.
Článok VIII
Zánik a skončenie zmluvného vzťahu

1.

2.

Táto zmluva zaniká:
a) smrťou športovca, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) zánikom zväzu,
c) vyradením športovca z reprezentácie.
Táto zmluva skončí:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
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3.

4.

5.

6.

7.

b) uplynutím výpovednej doby,
c) dohodou zmluvných strán,
Ak sa zväz a športovec dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou,
skončí sa dňom uvedeným v dohode ako deň skončenia zmluvného vzťahu. Dohoda o skončení
zmluvného vzťahu založeného zmluvou sa uzatvára písomne.
Výpoveď možno podať len z dôvodov v tejto zmluve vymedzených. Výpoveď musí mať písomnú
formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi
skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Výpoveď, ktorá bola
doručená druhej zmluvnej strane, možno odvolať len so súhlasom zmluvnej strany, ktorej bola
doručená.
Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď druhej zmluvnej strane doručená a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
Zväz je oprávnený vypovedať zmluvu, ak
a) športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy;
strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec
nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy,
b) športovec porušil povinnosť podľa čl. V a čl. IX tejto zmluvy a súčasne bol v posledných
šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením povinnosti športovca písomne upozornený na
možnosť výpovede,
c) závažne porušil športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie zväzu, alebo IBU,
d) manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo
výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v
trestnom konaní,
e) bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.
Športovec je oprávnený vypovedať zmluvu, ak
a) zväz porušil závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo
rozhodnutia zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy,
b) športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa tejto
zmluvy alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca;
strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec
nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa tejto zmluvy.
Článok IX
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1.

Športovec sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré
sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy a z charakteru ktorých vyplýva, že je v záujme zväzu, aby
tieto skutočnosti a informácie zostali utajené a neboli dostupné tretím osobám.
Táto povinnosť neplatí, ak
a) tieto informácie si z dôvodu verejného záujmu vyžaduje na základe právneho predpisu štátny
orgán alebo súd,
b) boli poskytnuté osobám, ktoré majú zákonom uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť,
napríklad advokát, daňový poradca a pod.,
c) boli informácie poskytnuté zväzu, na účely evidencie zmlúv, prestupových a registračných
vzťahov,
d) zväz udelil súhlas so zverejnením týchto informácií.
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2.

3.

4.

Športovec berie na vedomie, že servis lyží na súťažiach bude zabezpečovaný realizačným tímom
zväzu. Športovec sa zaväzuje, že všetky informácie týkajúce sa lyží a servisu lyží nebude
žiadnym spôsobom oznamovať akýmkoľvek tretím osobám a to ani po skončení súťaže.
Športovec je vždy povinný písomne informovať zväz a to aj po skončení zmluvy, o požiadavke
štátneho orgánu alebo súdu na zverejnenie skutočnosti alebo informácie, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, s uvedením dôvodu, pokiaľ mu to právne predpisy umožnia.
Športovec sa zaväzuje nevyužívať informácie, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti, s cieľom
zaistiť pre seba alebo tretie osoby prospech, ktorý by inak nebol dosiahnuteľný a rozširovať o
pomeroch zväzu alebo jeho činnosti údaje, ktoré by mu mohli spôsobiť ujmu.
Článok X
Ochrana osobných údajov

1.

2.

3.

4.

5.

Športovec udeľuje súhlas na spracúvanie, vrátane zverejnenia, nasledovných osobných údajov:
meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého alebo obdobného
pobytu, rodné číslo, zdravotná poisťovňa, rodinný stav, zdravotný stav, číslo bankového účtu,
číslo identifikačného preukazu, emailová adresa, telefónne číslo, registračné číslo športovca,
mzda a iné plnenia poskytované na základe zmluvy, údaje o predchádzajúcich pôsobiskách
športovca a štatistické údaje týkajúce sa vykonávania športu. Športovec udeľuje zväzu súhlas na
spracúvanie aj ďalších osobných údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnuté pre účely plnenia práv
a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zároveň športovec dáva súhlas, aby zväz poskytol jeho osobné údaje tiež príslušnej poisťovni, s
ktorou má zväz uzavretú zmluvu o poistení liečebných nákladov alebo úrazovom poistení, a to na
účely spracovania jeho osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s
dojednaným poistením a so sprístupnením týchto údajov tretím osobám v súvislosti so správou
poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením liečby. Športovec je oprávnený tento súhlas
odvolať s tým, že účinky odvolania nastanú okamihom doručenia oznámenia o odvolaní súhlasu
Športovca alebo okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy,
podľa toho, ktorý okamih nastane neskôr.
Zväz sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov
Zväz je oprávnený spracúvať osobné údaje športovca za účelom zabezpečenia plnenia práv a
povinností zväzu vyplývajúcich zo zmluvy, plnenia práv a povinností zmluvných strán
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, za účelom vedenia evidencie a na
účely marketingu a komerčných aktivít zväzu.
Zväz sa zaväzuje zverejňovať osobné údaje o športovcovi primeraným spôsobom a v primeranom
rozsahu, pokiaľ takéto zverejnenie má spojitosť s vykonávaním športu športovcom podľa
Zmluvy.
Článok XI
Doručovanie

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za
platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu sídla zväzu, poslednú
známu adresu trvalého/prechodného pobytu športovca (ďalej len „adresa na doručovanie“), ktorá
bola ako posledná známa adresa touto zmluvnou stranou oznámená, prípadne vyplýva zo
vzájomnej korešpondencie alebo zmluvných dokladov ako posledná. Obe zmluvné strany sa
Strana 7 z 8

zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy na doručovanie bez zbytočného
odkladu.
2. Písomnosť je doručená dňom, v ktorom ju druhá zmluvná strana prevezme.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom odmietnutia prevzatia
zásielky. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že sa zásielky určené pre druhú zmluvnú stranu, pokiaľ
neboli adresátom prevzaté, považujú za doručené uplynutím desiateho dňa odo dňa ich uloženia na
pošte.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a zväzom, zväz
oboznámil športovca s jeho právami a povinnosťami, ktoré pre neho z tohto zmluvného vzťahu
vyplývajú, vrátane práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona o športe a ďalších všeobecne
záväzných platných právnych predpisov.
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, následne ustanoveniami zákona o športe a všeobecne záväznými
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi zväzu.
Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného
dodatku označeného príslušným poradovým číslom a podpísaného obomi zmluvnými stranami.
Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné v rozsahu, v ktorom
neodporujú a nie sú v rozpore s neplatnými alebo neúčinnými časťami tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým
platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu
neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že za rozhodné právo pre právny vzťah medzi športovcom a zväzom
založený touto zmluvou sa určuje právo Slovenskej republiky. V prípade sporu je spor oprávnený
rozhodnúť príslušný všeobecný súd zo sústavy všeobecných súdov Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre zväz, jeden
rovnopis je určený pre športovca a jeden rovnopis je určený na účely registrácie a archivácie
v registri zmlúv vedenom zväzom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú
prejavili určito a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu
ju podpísali.

V ............................., dňa ...............
Zväz

V ............................., dňa ...............
Športovec

Slovenský zväz biatlonu
Tomáš Fusko
prezident zväzu

...............................................
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SZB prezident
Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:
Prílohy:

Monika Ivanová <ivanova@gplegal.eu>
utorok, 14. augusta 2018 14:54
prezident@biathlon.sk
pavol.hurajt@biathlon.sk; handiak@gplegal.eu; JUDr. Henrieta Bicakova | GPL; docar@gplegal.eu
Žiadosť o stretnutie
splnomocnenie_Paulína_Fialková.jpg; splnomocnenie_Ivona_Fialková.jpg

Vážený pán prezident,
na základe rozhovoru s pánom Hurajtom a ako právny zástupca Paulíny Fialkovej a Ivony Fialkovej, si Vás
dovoľujeme požiadať o stretnutie, ktorého hlavným účelom bude prerokovanie jednotlivých ustanovení Zmluvy
o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie medzi menovanými športovkyňami a Slovenským zväzom biatlonu.
Plnú moc pre advokátsku kanceláriu prikladám v prílohe.
Ďakujem za skorú odpoveď.
S pozdravom / Best regards
Mgr. Monika Ivanová
Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.
POBOČKA TATRANSKÁ LOMNICA:
Tatranská Lomnica 140/40, 059 60 Vysoké Tatry

tel.: (+421) ‐ 915‐ 999‐ 751
e‐mail: ivanova@gplegal.eu
e‐mail: sekretariat@gplegal.eu
BRATISLAVA | ŽILINA | KOŠICE | B. BYSTRICA | T. LOMNICA
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SPRÁVA
zo dňa
OD
PRE

Varenie s HAMÉ

POŽIADAVKA

15.8.2018
Hôrčiková Andrea
Prezídium SZB
SZB prijalo požiadavku od partnera Hame, kde žiadali
účasť Paulíny a Ivony Fialkovej na schôdzke s Hame,
pričom hlavnym cieľom bolo odprezentovanie výrobkov pri
spoločnom varení s novinármi.

SKUTOČNOSŤ

Na základe telefonického rozhovoru s Paulínou Fialkovou sme
dostali odpoveď, že v danom termíne majú rezervované dovolenky.
Hamé ponúklo na výber niekoľko termínov, na ktoré však
nereflektovali. Hlavným argumentom bola nepodpísana Zmlúva o
štátnej športovej reprezentácii.

RIZIKO

Odstúpenie partnera od zmlúvy.

V B. Bystrici
12.9.2018

Sekretariát SZB
Prezídium SZB

vypracoval

Hôrčiková Andrea

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
SLOVAK BIATHLON ASSOCIATION
Smernica SZB č. 4/2018-2
Platnosť od: 14.09.2018
Účinnosť od: 14.09.2018

SMERNICA O ODMEŇOVANÍ
Vypracoval:

Predkladá:

Ing. Rastislav Málik,
viceprezident SZB pre
ekonomiku a marketing
Dňa:
30.05.2018

Ing. Rastislav Málik,
viceprezident SZB pre
ekonomiku a marketing
Číslo uznesenia:
2-18/1

Dňa:
11.09.2018

Aktualizácia
Číslo uznesenia:
4-18/4

Partizánska cesta 71
974 01 Banská Bystrica
IČO: 35656743
IBAN: SK6309000000000300127054

Tel: +421 48 4144776
www.biathlon.sk
svk@biathlon.sk

Schvaľuje:
Prezídium SZB
Dňa:
02.06.2018
Dňa:
14.09.2018

I. Odmeny funkcionárov SZB a poverených osôb SZB

Funkcia

Výkon viceprezidenta SZB v pracovnom
teda závislom vzťahu k SZB v hodnote
ceny práce
/ Hrubá mzda + odvodové povinnosti
zamestnávateľa /
Právny aspekt vzťahu :
Dohoda o pracovnej činnosti v kategórii
nepravidelný príjem zúčtovávaná
v mesiaci december príslušného roka
Výkon viceprezidenta na mandátnu
zmluvu
Právny aspekt vzťahu :
Mandátna zmluva v zmysle obchodného
zákonníka
Fakturácia :
Posledný kalendárny deň zúčtovávaného
účtovného roka so splatnosťou 10 dní odo
dňa doručenia na sekretariát zväzu.
Výkon predsedu Kontrolno-revíznej
komisie v pracovnom teda závislom
vzťahu k SZB v hodnote ceny práce
/ Hrubá mzda + odvodové povinnosti
zamestnávateľa /
Právny aspekt vzťahu :
Dohoda o pracovnej činnosti v kategórii
nepravidelný príjem zúčtovávaná
v mesiaci december príslušného roka
Výkon predsedu Kontrolno-revíznej
komisie na mandátnu zmluvu
Právny aspekt vzťahu :
Mandátna zmluva v zmysle obchodného
zákonníka
Fakturácia :
Posledný kalendárny deň zúčtovávaného
účtovného roka so splatnosťou 10 dní odo
dňa doručenia na sekretariát zväzu.

Odmena za
zasadnutie P-SZB
v EUR

Odmena za výkon
funkcie v EUR
pri splnení
podmienky 80 %
účasti na
zasadnutiach P-SZB

72,- €/zasadnutie

72,- €/mesiac

72,- €/zasadnutie

72,- €/mesiac

72,- €/zasadnutie

72,- €/mesiac

Osoba poverená prezidentom SZB
respektíve Prezídiom SZB na výkon
špeciálneho zadania (projekt, úloha,
zastupovanie na významnom
jednaní/udalosti a pod.) v pracovnom
teda závislom vzťahu k SZB v hodnote
ceny práce
/ Hrubá mzda + odvodové povinnosti
zamestnávateľa /
Právny aspekt vzťahu :
Dohoda o vykonaní práce v kategórii
nepravidelný príjem zúčtovávaná
v mesiaci ukončenia dohodnutej úlohy
Výkon poverenej osoby na mandátnu
zmluvu:

X

Dohodnutá odmena
za vykonanú prácu

Právny aspekt vzťahu :
Mandátna zmluva v zmysle obchodného
zákonníka, respektíve Zmluva o dielo a to
na základe povahy uskutočňovanej
činnosti
Fakturácia :
V deň odovzdania dodania a schválenia
výkonu úlohy, alebo diela so splatnosťou
10 dní odo dňa doručenia na sekretariát
zväzu.

II. Odmeny športovcov a realizačného tímu
Funkcia
Športovec
Reprezentačný tréner družstva,
ktoré sa v celkovom hodnotení
národov v SP umiestnilo do 6.
miesta

Odmena za získané
body v SP v EUR
2,70 € / bod

Odmena za umiestnenie v
SP v EUR
X

X

1 000,00 €/ umiestnenie

* športovec vo veku do 21 rokov vrátane, na ktorého sa nevzťahuje ustanovenie podľa § 4 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športovec
musí obhájiť prideľovanie odmeny dosiahnutím umiestnenia v priebehu 2 rokov.
Odmena (Hrubá mzda + odvodové povinnosti zamestnávateľa) budú zúčtované a vyplatené do 30.4.
príslušného roka po skončenej sezóne. Reprezentant môže odmenu fakturovať.

III. Odmeny za umiestnenie na MS a ZOH
Umiestnenie
1. až 3. miesto

Umiestnenie
4. až 10. miesto

Umiestnenie
11. až 15. miesto

Športovec

2. 704,- €

2. 028,- €

676,- €

Realizačný tím
**

6. 760,- €

5. 070,- €

1. 690,- €

Funkcia

Odmena (Hrubá mzda + odvodové povinnosti zamestnávateľa) budú zúčtované a vyplatené do 30.4.
príslušného roka po skončenej sezóne. Reprezentant môže odmenu fakturovať.
** prerozdelenie odmeny schvaľuje P-SZB na návrh vedúceho realizačného tímu

IV. Odmeny za umiestnenie na JOECH, JWCH ***
Funkcia

Umiestnenie
1. až 3. miesto

Umiestnenie
4. až 10. miesto

Umiestnenie
11. až 15. miesto

700,- €
350,- €
175,- €
Odmena (Hrubá mzda + odvodové povinnosti zamestnávateľa) budú zúčtované a vyplatené do 30.4.
príslušného roka po skončenej sezóne. Reprezentant môže odmenu fakturovať.

Športovec

*** táto odmena je definovaná ako hrubá odmena bez nákladov na odvody zamestnávateľa

V. Marketingové a reklamné práva športovca
Umiestnenie

1.-3. miesto ZOH

1.-3. miesto MS

1.-30. miesto
v celkovom SP

1.-15. miesto vo SP
v aktuálnej sezóne

Ľavý golier 20 cm²
Ľavý golier 20 cm² Ľavý golier 20 cm²
Ľavý golier 20 cm²
Ľavé stehno 30 cm² Ľavé stehno 30 cm² Ľavé stehno 30 cm²
na nasledujúcu
Nosné remene 30 cm² na nasledujúcu
na nasledujúce
sezónu
na ďalší olympijský
sezónu
dve sezóny
cyklus
* Každú plochu je možné použiť pre jedného marketingového partnera športovca.

Športovec*

SZB rešpektuje, že seniorskému reprezentantovi patrí reklamná plocha max. 20 cm2 na ľavej strane
goliera pretekárskej kombinézy a 20 cm2 na ľavom rukáve tréningového oblečenia pre umiestnenie
jedného, toho istého marketingového partnera športovca.
V prípade splnenia viac ako jednej podmienky podľa čl. V. Marketingové a reklamné práva športovca,
má športovec nárok na uplatnenie reklamných plôch len za jeden a to najlepší dosiahnutý výsledok.
Reklamné logá sa každý rok aktualizujú najneskôr do 31.10. v príslušnom roku. Aktualizácie sa
vykonajú prostredníctvom písomného oznámenia a schválenia na SZB.

Kritériá:
Odmena sa poskytuje len za jedno a to najhodnotnejšie dosiahnuté umiestnenie.
V pretekoch štafiet sa každému členovi štafety počíta % podielom podľa počtu členov štafety zo
základnej výšky odmeny za umiestnenie.
Ak športovec dosiahne umiestnenie v individuálnych petekoch a zároveň v pretekoch štafiet, potom
mu bude poskytnutá odmena za umiestnenie v individuálnych pretekoch a % podielom podľa počtu
členov štafety zo základnej výšky odmeny za umiestnenie v štafetových pretekoch.

Výška výdajov vynaložených na odmenu za výkon funkcie je považovaná v zmysle
tejto smernice ako náklady na odmenu za závislú činnosť a to vo výške
ceny práce, t.j. nákladov zamestnávateľa / SZB /, respektíve výšky dohodnutej
fakturácie v dohodnutom obchodnom vzťahu.
VI. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SMERNICE
Túto smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa 14.9.2018 a nadobúda
účinnosť dňom schválenia uznesenia prezídia SZB.
Pracovnoprávne aspekty spojené s touto smernicou nadobúdajú účinnosť najskôr v deň
uzatvorenia predmetných zmlúv t.j. podpisom zmlúv obidvoma zmluvnými stranami.

Materiál prerozdelený medzi kluby SZB

-

šatka Atex 8 ks
čelenka Atex jednovrstvová 16 ks
čelenka Atex dvojvrstvová 10 ks
čiapka Atex jednovrstvová 15 ks
čiapka Atex dvojvrstvová 14 ks
atletický dres krátky rukáv 2ks
atletický dres dlhý rukáv 46ks
lyžiarky madshus 2ks
lyžiarky oneway 7ks
cyklistická prilba 28 ks
tričko oranžová 19 ks
mikina s kapucňou 21 ks
tr. súprava Atex 10 ks
vesta haglofs 30 ks
tričko haglofs 12 ks
nohavice haglofs 9 ks
čiapka hrubá 80 ks
adidas kombinéza 4ks
adidas vesta 4 ks
adidas čiapka 6 ks
adidas bunda 4 ks
sveter haglofs 2 ks

úroky z omeškania - preddavky na daň z príjmov zo
závislej činnosti z r. 2014, 2015

SPRÁVA
zo dňa
OD
PRE

ekonomické odd.
Prezídium SZB

v dňoch 17.8. - 3.9. 2018 doručené na SZB rozhodnutia, je
potrebné rozhodnúť z akého rozpočtu budú hradené

POŽIADAVKA

v dňoch 17.8. - 3.9. 2018 boli doručené na SZB rozhodnutia - úroky
z omeškania za neskoré platby preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti z r. 2014, 2015.
dňa 4.9.18 boli úroky Daňovému úradu uhradené, jedná sa o
čiastku
v rozpočte SZB nie je počítané s takýmto výdavkom

SKUTOČNOSŤ

RIZIKO

V B. Bystrici
12.9.2018

12.9.2018
Melicherová Eva
Prezídium SZB

prekročenie rozpočtu nákladov SZB

vypracoval

Melicherová Eva

600,80

