Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
podľa § 35 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“)
1. Názov/Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v
Osoba oprávnená konať v mene klubu
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt
Funkcia:
(ďalej len „Klub“)
a
1. Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt/Prechodný pobyt:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
v zastúpení zákonného zástupca:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt/Prechodný pobyt:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
(ďalej len „Športovec“)
sa dohodli, že na uzatvorení tejto zmluvy za nasledovných podmienok:
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I
Základné podmienky
1. Táto Zmluva sa uzatvára na určitú dobu [•] do [•] . Pozn. Maximálne trvanie zmluvy, vrátane
jej prípadné predĺženia, je 5 rokov.
2. Zmluva nadobudne účinnosť dňa [•].
3. Mzda Športovca za výkon športu predstavuje [•] €.
4. Klub je oprávnený jednostranne uplatniť právo na predĺžení tejto Zmluvy o dobu [•] rokov
za podmienok podľa článku XII.
Článok II
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Športovca odplatne vykonávať šport pre Klub za podmienok
stanovených touto Zmluvou a záväzok Klubu poskytovať Športovcovi mzdu v súlade
s podmienkami tejto Zmluvy.
Článok III
Deň začatia vykonávania športu

1. Športovec sa zaväzuje začať vykonávať šport za podmienok stanovených touto Zmluvou dňa
[•].
Článok IV
Druh športu a miesto vykonávania športu
1. Športovec bude pre Klub vykonávať šport v rámci druhu športu: [•].
2. Výkon športu Športovcom podľa tejto Zmluvy zahŕňa:
a. výkon športu na futbalových zápasoch,
b. výkon športu v rámci tréningov a futbalovej prípravy,
c. športové činnosti nevyhnuté pre udržiavanie športovej výkonnosti a fyzickej kondície
Športovca, vrátane rehabilitácie,
d. účasť na marketingových a komerčných akciách usporiadaných Klubom alebo treťou osobou,
ak Klub dal Športovcovi pokyn na účasť,
e. [•]
(ďalej len „výkon športu“).
3. Miestom vykonávania športu sa na účely tejto Zmluvy považuje športovisko užívané Klubom.
Článok V
Mzda a mzdové podmienky
1.
2.

Klub sa zaväzuje poskytovať Športovcovi za výkon športu podľa tejto Zmluvy mzdu vo
výške podľa čl. I ods. 3 tejto Zmluvy.
Klub poskytuje Športovcovi nasledovné nepeňažné plnenia:
a. [•]
b. [•]
c. [•]
Alternatívne:
Klub neposkytuje Športovci nepeňažné plnenia.

3.

Okrem mzdy má Športovec nárok na nasledujúce plnenia:
a. náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom športu v inom mieste než v miesto podľa čl. III ods.
3 tejto Zmluvy za podmienok podľa čl. V tejto Zmluvy,
b. náhrady podľa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v prípade, ak Športovec
vykonáva šport na základe pokynu Klubu mimo obce pravidelného miesta vykonávania športu
podľa čl. IV ods. 3 tejto Zmluvy.
Alternatívne:
Okrem mzdy Športovec má nárok na náhrady podľa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v prípade, ak Športovec vykonáva šport na základe pokynu Klubu mimo obce
pravidelného miesta vykonávania športu podľa čl. IV ods. 3 tejto Zmluvy. Náhrada výdavkov
výkonom športu v inom mieste než v miesto podľa čl. III ods. 3 tejto Zmluvy za podmienok
podľa čl. V tejto Zmluvy sa Športovcovi neposkytuje.

4.
5.
6.
7.

V prípade, že ak Športovec nemôže v čase, ktorý Klub určil na vykonávanie športu, vykonávať
šport z dôvodu prekážky vo vykonávaní športu vzniknutej na jeho strane, má nárok na náhradu
mzdy v rozsahu určenom vnútorným predpisom Klubu.
Mzda sa poskytuje mesačne a je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do [•]
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Mzda sa vypláca bankovým prevodom na bankový účet písomne oznámený Športovcom.
Mzda sa považuje za zaplatenú dňom pripísania mzdy na účet.
O vyúčtovaní mzdy Klub vydá Športovcovi doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých
zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti s výkonom športu,

o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene za výkon športu, ktorá je ekvivalentná
cene práce podľa § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
8.´ Športovec berie na vedomie, že
a. Klub počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2018 nemá povinnosť uhrádzať zo mzdy
Športovca poistné na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
b. poistné na zdravotné poistenie si hradí Hráč samostatne.
9. V prípade, že počas trvania tejto Zmluvy mužstvo Klubu zostúpi do vyššej alebo nižšej súťaže,
zmluvné strany sa dohodli, že
a. s účinnosťou od [•] kalendárneho roka, v ktorom družstvo Klubu postúpi do vyššej súťaže sa
Klub zaväzuje poskytovať Hráčovi mzdu vo výške [•].
b. s účinnosťou od [•] kalendárneho roka, v ktorom družstvo Klubu zostúpi do nižšej súťaže sa
Klub zaväzuje poskytovať Hráčovi mzdu vo výške [•].
Ustanovenia odseku 2 až 8 tohto článku sa uplatňujú rovnako.
Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Klub sa zaväzuje dodržiavať základné povinnosti podľa § 33 Zákona o športe.
2. Športovec sa zaväzuje dodržiavať základné povinnosti podľa § 32 Zákona o športe ako aj povinnosti,
ktoré sú upravené vo vnútorných predpisoch Klubu a v ich neskorších zmenách, a to [•], s ktorým
znením bol Športovec pred uzatvorením tejto Zmluvy oboznámený.
3. Akúkoľvek zmenu vnútorných predpisov Klubu, na ktorých dodržiavanie sa Športovec touto Zmluvou
zaviazal, je Klub povinný bez zbytočného odkladu preukázateľne oznámiť Športovcovi. Pokým
zmena vnútorného predpisu nebola Športovcovi oznámená, Športovec nie je zmenou vnútorného
predpisu viazaný.
4. Športovec sa zaväzuje poistiť.
5. Športovec sa zaväzuje vystupovať na verejnosti v oblečení, obuvi a iných viditeľných súčastiach
odevu spôsobom stanoveným Klubom, v súvislosti s plnením povinnosti podľa tejto Zmluvy sa
zaväzuje dodržiavať pokyny Klubu týkajúce sa marketingových plnení najmä umiestnenia reklamy na
dresoch, športovej výstroji, tréningových úboroch, oblečení, na batožine a pod.
6. Športovec sa zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by došlo k poškodeniu dobrého mena a povesti,
k neoprávneným zásahom do osobnostných práv zmluvných partnerov Klubu a spolupracujúcich
tretích osôb.
7. Športovec sa zaväzuje neprijímať akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenia zo strany tretej osoby,
ktoré by mohli mať súvislosť s výsledkom zápasu alebo výkonom športu podľa tejto Zmluvy.
Športovec sa zaväzuje informovať Klub o plneniach, ktoré boli Športovcovi ponúknuté tretími
osobami a ktoré majú súvislosť s jeho výkonom športu. Športovec je oprávnený na prijatie takéhoto
plnenia v prípade, že Klub v lehote do 3 dní od oznámenia neprejaví svoj nesúhlas.
8. Športovec sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Klubu výskyt prekážky, ktorá mu bráni vo vykonávaní
športu podľa tejto Zmluvy, vrátane oznámenia jej charakteru a predpokladanej doby trvania.
9. Športovec je povinný po skončení tejto Zmluvy odovzdať v lehote určenej Klubom všetok majetok
Klubu, ktorý bol Športovci poskytnutý do užívania v súvislosti alebo na základe tejto Zmluvy.
O odovzdaní a prevzatí majetku Klubu sa zmluvné strany zaväzujú vyhotoviť písomný protokol.
Článok VII
Náhrada výdavkov Športovca
1. Športovec má nárok na náhradu nasledovných výdavkov, ktoré mu vznikli pri vykonaní športu:
a. [•]
b. [•]
c. [•]
2. Klub sa zaväzuje nahradiť Športovcovi výdavky podľa ods. 1 tohto článku v plnej sume/v podiele
[•] za nasledujúcich podmienok:

Pozn.: Doplňte podmienky za, ktorých môžu byť Športovcovi nahradené výdavky, napr. musí ísť
o výdavky, ktorých vynaloženie bolo vopred Klubom odsúhlasené, Športovec musí predložiť
originál daňového dokladu preukazujúceho vynaloženie výdavku v určitej lehote, a pod.
Článok VIII
Podmienky používania a zhodnocovania osobnostných práv Športovca
1. Športovec poskytuje 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 tejto Zmluvy, účasti na
komerčnej akcii usporadúvanej Klubom alebo treťou osobou, a to samostatne alebo ako súčasť
družstva Klubu.
2. Športovec súhlasí, že Klub je oprávnený odplatne alebo bezodplatne previesť právo podľa ods. 1
tohto článku na tretiu osobu.
3. Klub sa zaväzuje používať a zhodnocovať osobnostné práva Športovca za účelom informovania
verejnosti o činnosti Klubu, zviditeľnenia Klubu a súťaže, do ktorej je zapojený, a v rámci
komerčných aktivít Klubu.
4. 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.
5. Športovec poskytuje súhlas podľa tohto článku bezodplatne a bez nároku na akékoľvek plnenie,
ktoré Klub získa v spojitosti s vyhotovovaním, používaním a šírení jeho podobizne, obrazových
snímok a obrazových a zvukových záznamom podľa tohto článku.
Článok IX
Dovolenka
1. Športovec má nárok na dovolenku v rozsahu [•] kalendárnych dní.
2. Športovec čerpá dovolenku na základe určenia Klubu. Termín čerpania dovolenky musí byť
vopred dohodnutý a je možné ju čerpať iba počas prestávok v súťaži, ktorého družstvo Klubu sa
zúčastňuje, pokiaľ sa zmluvné strany nehodnú inak. Na čerpanie dovolenky sa aplikujú
ustanovenia § 44 Zákona o športe.
3. Klub je oprávnený krátiť Športovcovi dovolenku o [•] kalendárny deň/kalendárne dni za každý
neospravedlnene zameškaný tréning, zápas alebo za každú neospravedlnenú neúčasť na akcii,
ktorej sa mal podľa pokynu Klubu zúčastniť.
4. Klub je oprávnený krátiť Športovcovi dovolenku o [•] kalendárnych dní za dobu, počas ktorej bol
Športovec dočasne práceneschopný, ak [•].
Článok X
Sankcie
1.
2.
3.
4.

Klub má nárok na zaplatenie peňažnej náhrady v sume, ktorá je súčinom aktuálnej mzdy
Športovca podľa tejto Zmluvy a dĺžky výpovednej lehoty, ak Športovec nezotrvá v Klube počas
plynutí výpovednej lehoty podľa čl. XI ods. 2 tejto Zmluvy.
Klub má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške [•] €, v prípade, že Športovec bude konať
v rozpore s právom Klubu na predĺženie Zmluvy, ktoré bolo zo strany Klubu uplatnené v súlade
s čl. XII tejto Zmluvy.
Klub má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške [•] € za každé porušenie povinností
Športovca podľa čl. VI ods. [•], [•], [•].
Klub má nárok na zaplatenie pokút a na výkon sankcií ustanovených vo vnútorných predpisoch
Klubu, s ktorými bol Športovec pred uzatvorením tejto Zmluvy oboznámený, vrátane neskorších
zmien týchto predpisov, v prípade, že Športovec preukázateľne porušil povinnosť, na ktorej
dodržiavanie sa touto Zmluvou zaviazal.

Pozn. V tomto článku si Klub a Športovec si môžu dohodnúť sankcie za porušenie ustanovení tejto
Zmluvy, ktoré sú z pohľadu Klubu a Športovca dôležité. Výška takto dohodnutej sankcie musí byť
primeraná povahe povinnosti, ktorej plnenie sa týmto spôsobom zabezpečuje.
Článok XI
Zánik Zmluvy
1. Táto Zmluva zanikne
a. uplynutím dobu podľa čl. IX tejto Zmluvy,
b. písomnou dohodou Klubu a Športovca,
c. výpoveďou,
d. okamžitým skončením,
e. dňom, ktorým sa skončí pobyt Športovca na území Slovenskej republiky podľa osobitného
predpisu. Pozn. Uplatňuje sa len v prípade Športovca, ktorý je cudzinec a ktorý sa vydáva
povolenie na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
2. Klub a Športovec sú oprávnení skončiť túto Zmluvou písomnou výpoveďou doručenou druhej
zmluvnej strane. Zmluva sa skončí uplynutím výpovednej lehoty v dĺžke [•] mesiacov. Na
podmienky, za ktorých je možné túto Zmluvu skončiť výpoveďou, a na plynutie výpovednej
lehoty, sa aplikujú ustanovenia § 40 a nasl. Zákona o športe.
3. Klub a Športovec sú oprávnení okamžite skončiť túto Zmluvu písomným okamžitým skončím
doručeným druhej zmluvnej strane. Zmluva skončí dňom, v ktorom bolo okamžité skončenie
doručené druhej zmluvnej strane. Na podmienky, za ktorých je možné túto Zmluvu okamžite
skončiť sa aplikujú ustanovenia § 42 Zákona o športe.
Článok XII
Opcia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa predĺži o [•] v prípade, že Klub písomne uplatní
právo na predĺženie Zmluvy najneskôr v lehote [•] mesiacov pred uplynutím doby podľa čl. I ods.
1 tejto Zmluvy (ďalej len „opcia“).
2. V prípade, že Zmluva predĺži spôsobom podľa ods. 1 tohto článku, Klub sa zaväzuje po dobu,
o ktorú sa trvanie tejto Zmluvy predĺžilo, poskytovať Športovcovi mzdu vo výške [•] €.
Ustanovenia čl. V ods. 2 až 9 Zmluvy sa aplikujú rovnako.

Článok XIII
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
1.

2.

Športovec sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré
sa dozvedel plnení tejto Zmluvy a z charakteru ktorých vyplýva, že je v záujme Klubu, aby tieto
skutočnosti a informácie zostali utajené a neboli dostupné tretím osobám, najmä o [•], [•], [•].
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. Klub udelil súhlas so zverejnením týchto informácií,
d. tieto informácie sa uchovávajú na zväze z dôvodu evidencie zmlúv..
Športovec je vždy povinný písomne informovať Klub, a to aj po skončení tejto Zmluvy, o
požiadavke štátneho orgánu alebo súdu na zverejnenie skutočnosti alebo informácie, na ktoré sa
vzťahu povinnosť zachovávať mlčanlivosť, s uvedením dôvodu, pokiaľ mu to právne predpisy
umožnia.

3.
4.

V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa ods. 1 tohto článku, Klub má právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške [•] za každé porušenie tejto povinnosti a na náhradu škody,
a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnou pokutou.
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 Kluboch alebo jej činnosti údaje, ktoré by jej mohli spôsobiť ujmu.
Článok XIV
Ochrana osobných údajov

1. 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 tejto Zmluvy, údaje o predchádzajúcich pôsobiskách
Športovca a štatistické údaje týkajúcej sa výkonu športu. Športovec udeľuje Klubu súhlas na
spracúvanie aj ďalších osobných údajov, ktorý spracúvanie je nevyhnuté pre účely plnenia práv
a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
2. Klub sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov.
3. Klub je oprávnený spracúvať osobné údaje Športovca za účelom zabezpečenia plnenia práv a
povinností Klubu vyplývajúcich z tejto Zmluvy, plnenia práv a povinností zmluvných strán
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, za účelom vedenia evidencie a na
účely marketingu a komerčných aktivít Klubu.
4. Klub sa zaväzuje zverejňovať osobné údaje o Športovcovi primeraným spôsobom a v primeranom
rozsahu, pokiaľ takéto zverejnenie má spojitosť s výkonom športu Športovcom podľa tejto
Zmluvy.
Článok XV
Riešenie sporov
1. Zmluvné strany uznávajú právomoc a príslušnosť stálemu rozhodcovskému súdu [•] so sídlom [•] ,
IČO: [•] (ďalej len „SRS“) a dohodli sa, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo
súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s touto Zmluvou
súvisiacich, spory o mimozmluvné nároky, spory o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, ktoré
nebude možné ukončiť dohodou zmluvných strán, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom
konaní podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu SRS.
Pozn. V prípade, že Športovec nesúhlasí so zahrnutím rozhodcovskej doložky do zmluvy, uvedie
sa:
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace
so Zmluvou, vrátane nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo so Zmluvou súvisiacich, spory o
platnosť, výklad a zánik Zmluvy, ktoré nebude možné ukončiť dohodou, budú v súlade s
predpismi Zväzu prednostne riešiť pred orgánmi Zväzu na riešenie sporov.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak nedôjde k vyriešeniu sporu postupom podľa odseku
1, príslušný pre rozhodovanie sporov je všeobecný súd.
Článok XVI
Záverečné ustanovenia
1. Na rokovaní o uzatvorení tejto Zmluvy a na jej uzatvorení sa zo strany Športovca podieľala
nasledovná osoba: [•] (ďalej len „sprostredkovateľ“). Zmluvné strany sa dohodli, že za

sprostredkovanie uzatvorenia tejto Zmluvy patrí sprostredkovateľovi odmena vo výške [•] €, ktorú
Klub sa zaväzuje v mene Športovca zaplatiť najneskôr do [•].
Alternatívne:
Na rokovaní o uzatvorení tejto Zmluvy a na jej uzatvorení sa zo strany Športovca podieľala
nasledovná osoba: [•]
Alternatívne:
Zmluvné strany vyhlasujú, že na rokovaní o uzatvorení tejto Zmluvy a na jej uzatvorení sa zo
strany Športovca nepodieľala žiadna osoba.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomné oznámenia zasielajú na adresu sídla Klubu zapísanú
v obchodnom registri a na adresu miesta trvalého pobytu/prechodného pobytu Športovca.
Písomnosť je doručená dňom, v ktorom ju druhá zmluvná strana prevezme, pričom účinky
doručenia má aj odmietnutie prevzatia zásielky alebo vrátanie zásielky z dôvodu, že adresát je
neznámy. Doporučené zásielky a zásielky určené do vlastných rúk, pokiaľ neboli adresátom
prevzaté, sa považujú za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa ich uloženia na pošte.
Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona
o športe, Zákonníka práce, inými všebecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
vnútornými predpismi zväzu, ktorého je Klub členom a vnútornými predpismi Klubu, s ktorými
bol Športovec oboznámený.
Túto 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, či neúčinným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 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 rozhodným právom pre právny vzťah medzi Športovcom
a Klubom založený toutou Zmluvou sa určuje právo Slovenskej republiky.
Zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Zmluvné strany sa dohodli,
že v prípade akýchkoľvek sporov o výklad Zmluvy má prednosť znenie Zmluvy v slovenskom
jazyku. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre Klub,
jeden rovnopis je určený pre Športovca a jeden rovnopis je určený na účely evidencie a archivácie
v registri zmlúv vedenom [•].
Alternatívne:
Zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z
ktorých jeden rovnopis je určený pre Klub, jeden rovnopis je určený pre Športovca a jeden
rovnopis je určený na účely evidencie a archivácie v registri zmlúv vedenom [•].

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jej
obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ho oprávnení
zástupcovia zmluvných strán podpísali.
V [•], dňa [•]

Klub
v zastúpení: Meno a priezvisko,

V [•], dňa [•]

Športovec
Meno

funkcia

a priezvisko
v zastúpení
rodiča:
Meno
a priezvisko

