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Zmluva evidovaná na SZĽH  
dňa: ..... 
pod číslom: ..... 
podpis osoby evidujúcej zmluvu na SZĽH: .......................  

 
Zmluva o príprave talentovaného športovca 

 
uzatvorená v zmysle ustanovenia 48 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „ZoŠ“ ) 
 
Športová organizácia : Názov organizácie :  
Štatutárny orgán :  
Sídlo :  
Registrový úrad :  
Dátum vzniku organizácie :  
IČO :  
IČ DPH : 
Štatutárny orgán: meno, funkcia, trvalý pobyt 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC: 
(ďalej len „Športový klub“ ) 
 
 a 
 
Športovec  : Meno a priezvisko:  
Trvalý pobyt/Prechodný pobyt:  
Dátum narodenia:  
Rodné číslo: 
IČ v IS športu: 
Štátna príslušnosť:  
Bankové spojenie: 
 v zastúpení: 
zákonný zástupca:      
Meno a priezvisko:  
Trvalý pobyt/Prechodný pobyt:  
Dátum narodenia:  
Štátna príslušnosť: 
 (ďalej len „športovec“ alebo „hráč“) 
 
 uzatvorili dňa .............. zmluvu o príprave talentovaného športovca s nasledujúcim obsahom: 
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Čl. I. 
Základné zmluvné ustanovenia 

 1.1. Športovec je talentovaným športovcom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 ZoŠ a má 
spôsobilosť športovca mať  v zmluvných vzťahoch práva a povinnosti v zmysle ZoŠ. 

1.2. Športový klub je športovou organizáciou vykonávajúcou športovú činnosť v zmysle ZoŠ.  
1.3. Športový klub je členom Slovenského zväzu ľadového hokeja ( SZĽH). 
1.4. Športovec je osoba s príslušnosťou k športovému klubu v zmysle ustanovenia § 3 písm. 

k) ZoŠ. 
1.5. Na účely tejto zmluvy je:  Športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, 

podpora alebo rozvoj športu,  Súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených 
športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového 
výsledku alebo porovnanie športového výkonu,  Príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená :   

 
-  účasťou v súťaži za športovú organizáciu, 
-  účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou 

organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou 
organizovaním alebo riadením súťaže, 

- účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou 
organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou 
organizovaním alebo riadením súťaže, 

- registráciou za športovú organizáciu, 
- športovou reprezentáciou, 
- členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej 

organizácii, 
-  zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom 

je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka, 
- príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej 

organizácie, 
 

 športovým zväzom SZĽH, 
 zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o 

fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol, 
 zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu, 
 zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o 

fyzických osobách v športe a právnických osobách v športe do 
informačného systému športu. 

 talentovaným športovcom je športovec uvedený v § 4 ods. 5 ZoŠ a čl. 
1.1.23 Stanov SZĽH (hokejista do 21 rokov). 

 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 2.1. Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa športovec uvedený v zozname 
talentovaných športovcov vedenom Slovenským zväzom ľadového hokeja ( ďalej len 
ako „SZĽH“) zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu, ktorou je športový klub 
a športový klub sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca. 
Športovec sa zaväzuje vykonávať druh športu – ľadový hokej. 
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2.2. Športovec touto zmluvou udeľuje športovému klubu  súhlas podľa § 12 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, a to k vyhotoveniu a použitiu osobnostných a iných 
obdobných práv v súvislosti s vykonávaním športu v športovom klube, účasti na 
podujatí organizovanom športovým klubom klubom alebo treťou osobou, a to 
samostatne alebo ako súčasť družstva klubu ( najmä fotografie pre potreby športového 
klubu, partnerov klubu, použitie práva na meno hráča vrátane jeho podpisu, repliky 
zápasových dresov s jeho podpisom, osobnostné práva, obrazové a zvukové záznamy pre 
potreby TV, rozhlasových a reklamných spotov, zvučiek, upútaviek a pod. ). 

 Uvedený súhlas na  vyhotovenie a použitie osobnostných a iných obdobných práv sa 
klubu udeľuje len ak je športovec v športovom alebo spoločenskom oblečení alebo vo 
výstroji pod hlavičkou klubu, v súvislosti  s výkonom jeho činnosti ako športovca 
športového klubu.  
Športovec môže využívať svoje osobnostné práva aj sám (ak nie sú v rozpore so 
záujmami sponzorov/partnerov klubu), kým klub má právo využívať športovcove 
osobnostné práva ako súčasti celého tímu. 
2.2.1.  Športovec  poskytuje klubu možnosť spracovať originál svojho podpisu alebo 

faksimile vo forme tlače na propagačné účely. 
2.2.2.  Športovec  súhlasí s tým, aby výťažok z propagačnej činnosti a reklamy vyššie 

uvedených patril výlučne klubu. 
2.2.3.  Športovec  poskytuje športovému klubu súhlas na vyhotovovanie, použitie a 

šírenie podobizne, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamoch, 
ktoré sa týkajú jeho osoby alebo zachytávajú prejavy osobnej povahy, najmä v 
spojitosti s výkonom športu podľa Zmluvy, účasti na komerčnej akcii 
usporadúvanej športovým klubom alebo treťou osobou, a to samostatne alebo 
ako súčasť družstva športového klubu. 

2.2.4.  Športovec súhlasí, že športový klub je oprávnený odplatne alebo bezodplatne 
previesť právo podľa odseku 2.2.3. na tretiu osobu. 

2.2.5. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby vyhotovovanie, použitie a šírenie 
podobizne športovca, jeho obrazových snímok a obrazových a zvukových 
záznamom nebolo v rozpore s oprávnenými záujmami športovca, neznižovalo 
jeho dôstojnosť alebo iným spôsobom ho znevažovalo v spoločnosti. 

2.3. Oprávnenie, ktoré športový  klub získal podľa odseku 2.2. tohto článku zmluvy je 
oprávnený vykonávať samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby; rovnako je 
oprávnený získané oprávnenie  postúpiť tretej osobe s tým, že jeho vlastné oprávnenie 
nie je postúpením dotknuté. 

2.4. Športový klub je oprávnený na účely zabezpečenia vykonávania činnosti podľa tejto 
zmluvy spracúvať osobné údaje športovca, jeho zákonného zástupcu a zodpovednej 
plnoletej fyzickej osoby, ako aj údaje týkajúce sa vykonávania činnosti hráča  v súlade 
s ochranou osobných údajov podľa zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2.5. Športovec súhlasí s tým, že športový klub bude spracúvať jeho osobné údaje na účely 
evidencie družstiev organizácie. Hráč udeľuje Klubu 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 a dáva 
súhlas, aby Klub poskytol jeho osobné údaje tretej osobe, najmä SZĽH, príslušnej 
poisťovni a pod. 

2.6. Základné povinnosti športovca a základné povinnosti športového klubu môžu byť 
rozšírené, to v súlade s čl. III. 

2.7. Pravidelné miesto vykonávania ľadového hokeja na účely poskytovania náhrad 
výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto 
uvedené v tejto zmluve – ............. 
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Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

3.1.  Športový klub je povinný : 
a) zabezpečiť sústavnú prípravu športovca na súťaž a účasť športovca na súťaži 

pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou,  
b)  uhrádzať náklady na prípravu hráča na vykonávanie športu v športovom klube, 
c) vyplácať športovcovi mzdu, ak je dohodnutá,  
d) vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu (najmä vytvárať hráčovi 

podmienky, aby mohol vykonávať športovú činnosť za účelom dosiahnutia úspešného 
účinkovania a reprezentácie športového klubu, zabezpečiť vyhovujúce tréningové a 
hracie plochy a príslušné materiálne vybavenie vrátane športového výstroja) 

e) umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii, 
f) zabezpečiť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, regeneráciu a 

oddych športovca,  
g) umožniť športovcovi povinnú školskú dochádzku a prípravu na povolanie, ak ide o 

žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy 
h)  rešpektovať voľbu športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu 

na povolanie, 
i)  organizovať športovú prípravu športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-

vzdelávací proces športovca 
j) monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti športovca, 
k)  zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a 

schopností športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa predchádzajúceho 
písmena 

l)  zabezpečiť výchovu športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe. 
3.1.1. Športový klub sa zaväzuje, že sa na základe písomnej žiadosti bude zaoberať  

uvoľnením športovca do iného športového klubu s tým, že nebude narušená jeho 
športová príprava v  športovom klube. 

3.2. Športovec je povinný : a) zúčastňovať sa súťažných, medzinárodných, priateľských a prípravných zápasov 
družstva športového klubu, zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených 
športovým klubom a vykonávať iné činnosti, ktorými ho poverí klub v súvislosti 
s predmetom tejto zmluvy; hrať ľadový hokej podľa svojich najlepších schopností,   

b) vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu  
a najlepšieho športového výsledku, 

c) pripravovať sa sústavne na súťaže podľa pokynov športového klubu, najmä 
zúčastňovať sa tréningov, sústredení, 

d) nezúčastňovať sa osobne ani  prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre 
v ľadovom hokeji, 

e)  dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovým klubom,  
f ) dodržiavať interné predpisy športového klubu, s ktorými ho športový klub riadne 

oboznámil, 
g)  oboznámiť sa a riadiť sa predpismi športového klubu, SZĽH a pravidlami ľadového 

hokeja 
h) dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu športovej organizácie; to 

neplatí, ak ide o pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym 
predpisom alebo dobrými mravmi alebo jeho splnenie bezprostredne a vážne ohrozuje 
život alebo zdravie športovca alebo inej osoby, najmä podriadiť sa stanovenému 
časovému a organizačnému režimu vyplývajúcemu z účasti družstva v súťažiach 
a z prípravy na súťaže 

i) nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
športového klubu; v dobe platnosti tejto zmluvy bez súhlasu klubu nevykonávať 
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žiadne iné športy alebo inú činnosť, ktorá svojim charakterom ohrozuje zdravie, 
fyzickú a psychickú odolnosť a pripravenosť športovca 

j) chrániť majetok športovej organizácie, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo 
poškodením a vrátiť po skončení trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu 
zverený majetok športovej organizácii 

k)  oznámiť bezodkladne športovému klubu zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej 
spôsobilosti na vykonávania športu podľa tejto zmluvy, 

l) absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii so športovým 
klubom, ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, 

m) absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon na 
základe pokynu športového klubu 

n)  zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno klubu, ak ZoŠ alebo 
osobitný predpis (napríklad § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  neustanovuje 
inak 

3.3. Ďalej je športovec povinný : a)  udržiavať sa v optimálnej fyzickej a psychickej kondícii po celý čas plnenia predmetu 
tejto zmluvy (výkon činnosti podľa tejto zmluvy ) a vykonávať činnosť podľa tejto 
zmluvy riadne a včas. 

b) rešpektovať organizačné, metodické a taktické pokyny klubu, potrieb mediálnej 
politiky klubu ( najmä tlačových besied, autogramiád, rozhovorov v mix zóne, 
interview a besied v médiách, na spoločenských, propagačných a iných podujatiach 
klubu, vrátane vyhodnotenia sezóny). 

c) poskytnúť klubu všetky informácie a doklady potrebné na výkon jeho činnosti, 
d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s jeho činnosťou v klube i vo 

všetkých skutočnostiach týkajúcich sa činnosti športového klubu, 
e) dodržiavať prevádzkový poriadok zimného štadióna, 
f) dodržiavať zásadu fair-play,  
g)  zachovávať úctu a rešpekt voči súperovi,  
h) predchádzať vzniku úrazov 
j) správať sa športovo voči osobám účastným zápasu alebo tréningu, naučiť sa a 

dodržiavať pravidlá hry a akceptovať rozhodnutia zápasových funkcionárov; 
3.4. Na právne vzťahy športovca a klubu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a) až 

k), m) a n), § 33 a, c, d, f, § 38 až 42, a § 46 ods. 5  ZoŠ. 
3.5. Športovec zodpovedá klubu za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri 

výkone činnosti podľa tejto zmluvy alebo v priamej súvislosti s ním. 
3.6. Pri porušení povinností športovca vyplývajúcich z tejto zmluvy má športový klub právo 

udeliť športovcovi klubový trest podľa predpisov športového klubu, s ktorými je 
športovec vopred riadne oboznámený a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IV 
Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia  

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od ................. do .................. (najviac do 
konca  súťažného obdobia určeného v predpise SZĽH, v ktorom športovec dovŕši 
vek 21 rokov). 

4.2. Deň začatia vykonávania športu pre športovú organizáciu podľa tejto zmluvy je 
dohodnutý na .......................  

4.3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká : 
a ) uplynutím obdobia, na ktoré bola zmluva uzatvorená 
b ) smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho 
c ) zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu. 
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4.4. Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončiť 
a ) výpoveďou alebo  
b ) okamžitým skončením   
c ) dohodou. 

4.5. Ak sa klub a hráč dohodnú na skončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, 
skončí sa dňom uvedeným v dohode ako deň skončenia zmluvného vzťahu, ktorý nesmie 
byť skorší, ako je deň nadobudnutia účinnosti dohody o skončení zmluvného vzťahu. 
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou sa uzatvára písomne. 
V dohode sa uvedú aj dôvody skončenia zmluvného vzťahu, ak o to hráč požiada..  

4.6. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Dôvod výpovede sa 
musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným 
dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Výpoveď, ktorá bola doručená 
druhej zmluvnej strane, možno odvolať len s jej súhlasom. Odvolanie výpovede a súhlas 
s jej odvolaním musí mať písomnú formu.. 

4.7. Športový klub je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak : 
a) športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa tejto 

zmluvy; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa 
ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať ľadový hokej podľa tejto zmluvy, 

b) športovec porušil základnú povinnosť podľa čl. III ods. 3.2. písm. e) až n ) a súčasne 
bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti 
športovca písomne upozornený na možnosť výpovede. 

c) športový klub alebo jeho časť sa zrušuje, 
d) u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním klub mohol okamžite skončiť túto zmluvu. 

4.8. Športovec je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak  
a) športový  klub porušil základné povinnosti podľa čl. 3 ods. 3.1. písm. a), d ) alebo  

písm. e).   
b) klub neumožnil  športovcovi vykonávanie športu- ľadového hokeja podľa tejto 

zmluvy viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,  
c) športový klub neumožnil  športovcovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % 

súťaží za športový klub v projekte napriek tomu, že bol na účasť v súťaži zdravotne 
spôsobilý. 

4.9. Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa skončí uplynutím 
výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy SZĽH alebo 
kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu. Výpovedná lehota začína plynúť 
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane  a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

4.10. Klub je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený touto zmluvou , ak 
športovec : 
a ) porušil  základnú povinnosť podľa čl. III ods. 3.2. písm. a) až d ) tejto zmluvy, 
b ) zúčastnil sa bez súhlasu klubu na súťaži za iný športový klub, 
c ) porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia klubu, 
d ) porušil zákaz dopingu, 
e ) manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu 

alebo výsledku súťaže klubu poverenému riadením súťaže alebo orgánom činným 
v trestnom konaní, 

f ) bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. 
4.11. Športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah, ak : 

a) športový klub neuhradil najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy, ak je uzatvorená na 
obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu, ak je dojednaná, 
napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,  
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b) klub porušil závažne vo vzťahu k hráčovi športové pravidlá, predpisy alebo 
rozhodnutia klub alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo  

c) hráč dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie ľadového hokeja podľa 
tejto zmluvy alebo ak ďalšie vykonávanie ľadového hokeja vážne ohrozuje život 
alebo zdravie hráča; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym 
posudkom, podľa ktorého hráč nesmie dlhodobo vykonávať ľadový hokej podľa tejto 
zmluvy. 

4.12.  Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou musí byť písomné 
a doručené druhej zmluvnej strane. Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného 
touto zmluvou musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého 
skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným 
dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť. Hráč alebo klub môže okamžite skončiť 
zmluvný vzťah založený touto zmluvou v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o 
dôvode na okamžité skončenie hráč alebo klub dozvedeli. 

 
 

Čl. V 
Iné dojednania 

 5.1. V prípade zmeny klubovej príslušnosti športovca, t. j. jeho prestupu do iného športového 
klubu,  bude športovec uvoľnený so súhlasom športového klubu; tým nie je dotknutý 
nárok na výchovné podľa predpisu SZĽH, ak sa športové kluby nedohodnú inak.  

5.2. Športový klub sa zaväzuje, že ak športovec bude draftovaný jedným z tímov Kanadskej 
juniorskej ligy CHL a lebo Americkej juniorskej ligy USHL a športovec/hráč bude mať 
záujem pôsobiť v tomto tíme a tento záujem športovému klubu do jedného mesiaca od 
draftovania oznámi, športový klub ho po vzájomnej dohode uvoľní na limitovaný 
transfer najdlhšie na obdobie počas platnosti tejto zmluvy. 

5.3. Športový klub sa zaväzuje, že ak športovec/hráč podpíše zmluvu so športovým klubom 
National Hockey League (NHL) počas doby platnosti  tejto zmluvy, uvoľní športovca 
spod  tejto zmluvy za maximálne odstupné vo výške 300 000 USD, pokiaľ sa takýto 
transfer  športovca nebude riadiť platnými pravidlami zmluvy NHL a IIHF alebo NHL a 
SZĽH. 

5.4. Športový klub sa zaväzuje, že pokiaľ si športový klub vlastniaci práva športovca v 
National Hockey League vyžiada športovca na prípravný kemp ( Training  camp ) a hráč 
sa bude chcieť campu zúčastniť, športový klub ho uvoľní.  

5.5. Klub berie na vedomie, že v zmysle Prestupového poriadku SZĽH časť tejto odmeny vo 
výške 5% oprávnenej čiastky po podpise zmluvy s klubom NHL (vrátane DPH) sa 
prevádza v prospech SZĽH.  

5.6. Súčasťou  zmluvy o  príprave talentovaného športovca  je / nie je*  záväzok športového 
klubu, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so 
športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní na ........... (najviac na 
tri roky) a záväzok športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca 
uzavrie so športovým  klubom zmluvu o  profesionálnom vykonávaní športu v trvaní 
............ (najviac na tri roky). Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športový 
klub môže požadovať od neho úhradu  nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na 
vykonávanie športu v zmysle § 48 ods. 7 a 8 ZoŠ. 

 
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

 
                                            
* je potrebné vybrať jednu z možností 
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6.1. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami ZoŠ, príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

6.2. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté ustanovenia zmluvy, upozorní ju druhá 
strana písomne s uvedením konkrétneho porušenia príslušného ustanovenia zmluvy. 

6.3.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, že zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva bola podpísaná 
vážne, slobodne, zrozumiteľne a určito.  Na dôkaz toho pripájajú vlastnoručný podpis. 

6.4. Doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa vykonáva na korešpondenčné adresy 
zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ak nebola ostatným účastníkom tejto 
zmluvy preukázateľne oznámená iná adresa pre doručovanie v SR. Všetky písomnosti 
doručované na adresy zmluvných strán sa považujú za doručené, aj keď budú zaslané 
doporučene a zásielka bude uložená na pošte, pričom úložná lehota márne uplynie 
a zásielka bude vrátená odosielateľovi.  

6.5. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským právnym 
poriadkom. 

6.6. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 
nemá táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na ostatné ustanovenia 
zmluvy.  Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v úzkej súčinnosti a bez odkladu nahradia 
toto ustanovenie novým, pričom ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú s neúčinnými 
alebo s neplatnými ustanoveniami  v rozpore, ostávajú v platnosti a účinnosti. 

6.7. Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je 
evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c) ZoŠ. 
6.8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
6.9. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými zmenami alebo 

dodatkami na základe odsúhlasenia zmluvnými stranami podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami. 

6.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že medzi stranami nedôjde k 
vyriešeniu sporu dohodou, môže ktorákoľvek zmluvná strana podať návrh na súd.   

6.11. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú 
zmluvnú stranu, tretí rovnopis sa doručí orgánom SZĽH pre účely jeho evidencie. 

 
V .................., dňa.......................................... 
 
 
Športovec     Športový klub 
 
                                                                                                                  
___________________________                                     _______________________ 
                                                                                             
 
 
 
__________________________ 
  Zákonný zástupca športovca 
 
 
 
___________________________ 
  Zákonný zástupca športovca  
 
 


