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osobou  (napríklad  podstatné  mená  ako  športovec, riaditeľ, prezident,    
funkcionár, rozhodca  alebo kandidát,  alebo zámená ako on, oni alebo im), bude 
chápať tak, že zahŕňa zároveň ženský rod, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade 
uvedené inak. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa 
rozumie kalendárny rok začínajúci sa 1. januára a končiaci sa 31. decembra. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa 
rozumie súťažná sezóna, alebo súťažné obdobie začínajúce sa 1. mája a končiace sa 
30. apríla. 
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ČASŤ 1 

PRÁVA A POVINNOSTI VOČI MEDZINÁRODNEJ LYŽIARSKEJ FEDERÁCII (FIS) 

 

A.  Práva a povinnosti ZSL voči FIS  

(vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel čl. 203, 204, 212, 221) 

Článok 1 
LICENCIA PRE ÚČASŤ ŠPORTOVCA ZSL 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 prostredníctvom ZSL. Licencia FIS je platná na 
súťažiach severnej aj južnej pologule počas jedného licenčného roka. 
Platnosť licencie môže ZSL obmedziť1 na účasť len v jednej presne určenej 
krajine alebo len na jednom alebo viacerých presne určených súťažiach. 

1.2.  ZSL 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 
veciach2. 

1.3.  ZSL podá žiadosť o pridelenie licencie FIS, ak športovec požiada ZSL o 
vybavenie licencie FIS, má splnené členské povinnosti voči ZSL a k žiadosti o 
pridelenie licencie FIS priloží: 

a) kópiu platného cestovného pasu, ktorým preukáže štátnu príslušnosť, 

b) vlastnoručne podpísané vyhlásenie športovca (FIS Athlete´s declaration), 
pri neplnoletom športovcovi vo veku od 15 rokov do 18 rokov sa okrem 
podpisu športovca vyžaduje aj vyjadrenie zákonného zástupcu formou 
podpisu na príslušnej listine3, 

 
1 Oprávnenie ZSL vyplýva z FIS ICR 203.2 
2 Rozhodcovská doložka je uvedená v FIS ICR 203.2.1 
3 FIS 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”). 
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c) doklad o úhrade licenčného poplatku FIS vo výške platnej k dátumu 
podania žiadosti športovca, 

d) doklad, alebo čestné prehlásenie o úrazovom poistení športovca na 
prípravu na súťaž a účasť na súťaži s platnosťou na príslušnú súťažnú 
sezónu4, 

e) fotografiu tváre športovca v požadovanom formáte a veľkosti, ktorá bude 
použitá na účely vedenia evidencie FIS a ZSL. 

1.4   Kópiu cestovného pasu, vyhlásenie športovca a fotografiu športovca ZSL 
archivuje a na požiadanie ich predloží FIS5.  

1.5 Veková úroveň pre vydanie FIS licencie  : 

Odvetvie/disciplína           Vek športovca, ktorý  
      dosiahne počas súťažnej sezóny 
Zjazdové lyžovanie:                                              16  
Lyžovanie na tráve:                                               15 
Telemark      15 
Behy na lyžiach:                                                15 
Skoky na lyžiach a severská kombinácia:          15 
Freestyle park & pipe:                         13 
Snowboarding park & pipe:                                 13 
Alpský snowboarding:                                          15 
Skicross:                                                                 16 
Snowboardcross:                                                  15 
Freestyle moguls & aerials:   14 
Masters:      33 
Freeride (voľný terén):    licencia FIS sa nevyžaduje 
Skki-trikke:      licencia FIS sa nevyžaduje 
Telesne znevýhodnení športovci:  licencia FIS sa nevyžaduje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 FIS ICR 203.1, ICR 203.4.2, ICR 212.4 
5 FIS ICR 203.3 
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Článok 2 
PODMIENKY ÚČASTI ŠPORTOVCA ZSL NA SÚŤAŽIACH FIS 

2.1. ZSL podporí a uzná športovca v rámci svojej štruktúry, požiada v jeho mene o 
vydanie licencie FIS pre účasť na súťažiach FIS, ktorý6:  

a) sa správa vzorne a športovým spôsobom, rešpektuje zdravotnú vyhlášku 
FIS a všeobecné antidopingové pravidlá7, 

b) neberie alebo neprijal, či už priamo alebo nepriamo, akékoľvek peňažné 
platby za účasť na súťažiach8,  

c) neprevezme alebo neprevzal finančnú odmenu vyššej hodnoty ako je 
ustanovená pravidlami FIS9,  

d) neposkytne súhlas, aby jeho meno, športový titul alebo podobizeň boli 
použité na účel reklamy10, okrem prípadu kedy je na základe postupu podľa 
bodu 5.10. tohto článku ZSL alebo jej partnerskej obchodnej spoločnosti ZSL 
Marketing s.r.o. účastníkom zmluvy, ktorej predmetom je finančná alebo iná 
podpora športovca (ďalej tiež “sponzorstvo”), poskytovanie výstroja 
športovcovi alebo propagácia partnera ZSL, ak v bode 4.1., časť 2, nie je 
ustanovené inak,  

e) vedome odmietne súťažiť proti lyžiarovi, ktorý nie je spôsobilý súťažiť 
podľa pravidiel FIS; to neplatí, ak ide o súťaž FIS alebo ZSL, ktorá je označená 
ako „otvorená“, alebo „verejná“ (open)11, 

f) nemá pozastavenú súťažnú činnosť12.  

2.2.  ZSL 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 
súťaži13. 

 
6 ICR 204.1 
7 ICR 204.1.1 
8 ICR 204.1.2 
9 ICR 219, ICR 204.1.3  
10 ICR 204.1.4 
11 ICR 204.1.5, ICR 204.1.5.1 
12 ICR 204.1.7 
13 ICR 204.2 
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2.3. Rozhodnutie v prípade porušenia pravidiel bodu 2.1  prináleží 
disciplinárnemu orgánu ZSL. 

Článok 3 
POISTENIE ŠPORTOVCA ZSL A ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU ŠPORTOVCA ZSL 

3.1. Športovec ZSL 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. ZSL je zodpovedná za existenciu náležitého poistného krytia 
športovca ZSL, ktorého prihlásila na súťaže FIS a ktorému vydala FIS licenciu. 
ZSL, alebo športovec ZSL, je povinný preukázať náležité poistné krytie 
kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS, alebo organizačného výboru 
súťaže14.  

3.2. Všetci členovia realizačného tímu športovca ZSL 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. ZSL, alebo členovia 
realizačného tímu športovca ZSL, sú povinní predložiť doklad o dostatočnej 
výške poistného krytia kedykoľvek na žiadosť FIS, jej zástupcu, organizátora 
súťaže alebo osoby poverenej organizátorom súťaže15.  

3.3. Náklady na úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov a poistenie 
zodpovednosti za škodu športovca ZSL a člena realizačného tímu, ktorých  
ZSL nominoval do športovej reprezentácie SR (ďalej len “reprezentácia”) 
znáša ZSL počas obdobia prípravy uskutočňovanej podľa plánu prípravy 
schváleného ZSL a počas ich účasti na súťaži. 

Článok 4 
ZDRAVOTNÝ STAV, TESTOVANIE A DOPING 

4.1. ZSL zodpovedá za zdravotnú spôsobilosť športového reprezentanta 
Slovenskej republiky (ďalej len “reprezentant”) na účasť na súťaži16. 

 
14 ICR 204.2, ICR 212.4 
15 ICR 212.5 
16 ICR 221.1, § 29 ods. 2 Zákona o športe. 
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4.2 Reprezentant je povinný absolvovať každoročne diagnostické testy 
v predpísanej štruktúre, ktorú určí Sekcia športu ZSL a telovýchovnú lekársku 
prehliadku na overenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie lyžiarskeho 
športu17.  

4.3.  Reprezentant je povinný absolvovať lekársku prehliadku pred alebo po 
súťaži, ak to vyžaduje Zdravotná komisia FIS alebo jej zástupca18. 

Článok 5 
PRÁVA A POVINNOSTI ZSL AKO NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVÄZU 

5.1. ZSL nominuje športovca na prípravu na súťaž a súťaž spojenú za účelom 
štátnej reprezentácie (sústredenia, zahraničné súťaže typu COC, SP, MS, 
ZOH, MSJ, YOG, EYOF a UVS) na základe vopred stanovených a schválených 
nominačných kritérií okrem prípadov, keď športovcovi bola pozastavená 
súťažná činnosť na medzinárodných súťažiach rozhodnutím disciplinárneho 
orgánu ZSL alebo FIS alebo je proti športovcovi vedené trestné stíhanie za 
trestný čin, ktorého charakter je nezlučiteľný s postavením reprezentanta. 

5.2. ZSL reprezentanta zaregistruje a uhradí za reprezentanta poplatok za licenciu 
FIS  na príslušnú súťažnú sezónu za podmienky splnenia všetkých ustanovení 
článku 1 tohto štatútu s výnimkou článku 1.3., písmeno c). 

5.3. ZSL poskytne reprezentantovi finančné prostriedky z kapitoly „Reprezentácia 
ZSL“ podľa schválených kritérií Výkonným výborom ZSL na prerozdelenie 
finančných prostriedkov na úhradu nákladov na prípravu na súťaž a účasť na 
súťaži a s tým súvisiace materiálne vybavenie. Prostriedky poskytnuté formou 
dotácie19 alebo prostriedky z príspevku uznanému športu20 sa použijú na 
úhradu oprávnených nákladov podľa príslušnej zmluvy, alebo refundáciu 
týchto nákladov v zmysle preukázaných výdavkov.  

5.4. ZSL zabezpečí a uhradí pre reprezentanta a jeho realizačný tím v rozsahu 
podľa rozhodnutia Výkonného výboru ZSL cestovné poistenie liečebných 
nákladov v zahraničí21. 

 
17 ICR 221.1, § 5 ods. 8 Zákona o športe 
18 ICR 221.2 
19 § 70 a nasl. Zákona o športe. 
20 § 68 a nasl. a § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe. 
21 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 
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5.5. ZSL uvoľní športovca zo štatútu reprezentanta, ak o to sám písomne požiada. 
Žiadosť športovec adresuje Výkonnému výboru ZSL.  

5.6. ZSL poskytuje odmenu reprezentantovi na základe dosiahnutých výsledkov 
na medzinárodných súťažiach SP, MS, MSJ, YOG, EYOF a ZOH v súlade so 
schválenými pravidlami odmeňovania22 pre danú sezónu na základe 
rozhodnutia Výkonného výboru ZSL. 

5.7. ZSL poskytuje reprezentantovi materiálne vybavenie podľa navrhnutých 
kritérií ZSL na základe rozhodnutia Výkonného výboru ZSL. 

5.8. ZSL oznamuje reprezentantovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi termín 
konania marketingových akcií organizovaných ZSL, alebo jej oficiálnymi 
partnermi, vrátane oficiálnych tlačových konferencií organizovaných ZSL 
alebo iných oficiálnych akcií najneskôr 15 dní vopred formou e-mailu na e-
adresu reprezentanta, alebo jeho zákonného zástupcu. 

5.9. ZSL 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 2.8., časť 2. 

5.10. ZSL 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 20% (športovci U21 vrátane) a v 
rozsahu 50% (športovci starší ako 21 rokov) celkovej reklamnej plochy v 
zmysle predpisu FIS pre príslušné športové odvetvie na nasledujúcu sezónu. 
Pre tento prípad ZSL  umožní reprezentantovi bezodplatne využívať reklamné 
plochy na oblečení a výstroji športovca podľa špecifikácie, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu (príloha č. 1 a 2). Takáto zmluva musí byť 
odsúhlasená zo strany ZSL a ZSL môže zakázať propagáciu partnera z takejto 
zmluvy na reklamnej ploche reprezentanta ak nastáva konflikt záujmov s iným 

 
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 ZSL) 
do krajiny trvalého bydliska, čím nevzniknú členovi ZSL počas reprezentačnej akcie žiadne osobné výdavky.  
22 Predpis ZSL o odmeňovaní športovcov a športových odborníkov 
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zmluvným partnerom ZSL. Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú 
súťažnú sezónu (do 31. mája), ak v bode 4.2., časť 2, nie je ustanovené inak. 

5.11. ZSL bezodkladne informuje reprezentanta o prijatých rozhodnutiach, ktoré sa 
týkajú jeho športovej činnosti.  

 

B.  Práva a povinnosti športovca voči FIS 

(Vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel čl. 205, 206, 207) 

Článok 1 
PRÁVA A POVINNOSTI ŠPORTOVCA NA SÚŤAŽIACH FIS 

1.1. Športovec je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS a dodržiavať ich. Taktiež 
je povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) súťaže, na ktorej 
sa zúčastňuje23.  

1.2. Športovec je povinný dodržiavať antidopingové pravidlá FIS a WADA24. 

1.3.  Športovec má právo informovať porotu (jury) súťaže o záležitostiach 
týkajúcich sa bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže25. 

1.4. 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 víťazov26.  

1.5. 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 tréningu27.  

1.6  ZSL môže vyčleniť samostatné finančné prostriedky pre zabezpečenie 
vzdelania a ďalšej kariéry športovca po skončení aktívnej reprezentačnej 

 
23 FIS ICR 205.1 
24 FIS ICR 205.2 
25 FIS ICR 205.3 
26 FIS ICR 205.4 
27 FIS ICR 205.5 



 
 

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LYŽOVANÍ A SNOWBOARDINGU 
 

ZSL-003, Vydanie: 25.08.2021 
 

10 
 
 

činnosti. Športovec nemá na tieto prostriedky právny nárok a o ich poskytnutí 
rozhoduje Výkonný výbor ZSL28.  

1.7. V zmysle pravidiel FIS o stávkovaní a všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich ochranu integrity športu alebo súťaže29,  športovec a 
člen jeho realizačného tímu nesmú uzatvárať stávky na výsledok súťaže, do  
ktorej sú zapojení30.  

Článok 2 
REKLAMA A SPONZORSTVO 

2.1  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 trhu31. 

2.2. 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)32.  

2.3. 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 charakter33.  

2.4. ZSL 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 ZSL; propagácia anabolických výrobkov, 
tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, psychotropných alebo 
omamných látok je zakázaná34.  

2.5. Všetky plnenia podľa zmlúv v bode 2.4. musia byť vykonané v prospech ZSL. 
Športovec nesmie prijať priame plnenie z takýchto zmlúv; to neplatí ak ide o 

 
28 FIS ICR 205.7 
29 FIS ICR 205.8, § 3 písm. j) a § 94 Zákona o športe, § 336b Trestného zákona. 
30 Napríklad § 94 ods. 3, § 95 ods. 3 písm. b) a 96 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. e) Zákona o športe. 
31 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. 
32 FIS ICR 222, ICR 207.2, ICR 207.2.1 
33 FIS ICR 206.7.3 
34 FIS ICR 206.8 
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 a) kompenzáciu jeho cestovných nákladov na tréning a súťaž35,  
b) kompenzáciu jeho nákladov na ubytovanie počas tréningu a súťaží36,  
c) vreckové37, 
d) kompenzáciu za stratu jeho príjmu podľa rozhodnutia Výkonného výboru 
ZSL38, 
e) sociálne poistenie vrátane úrazového poistenia športovca a poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane39,  
f) štipendium40.  

2.6. FIS má právo kedykoľvek vyžiadať kópiu takejto zmluvy k nahliadnutiu41. 

2.7. Športový výstroj dodaný reprezentantovi a používaný reprezentantom musí 
vyhovovať požiadavkám na reklamné označenia uvedeným v čl. 3, odsek B, 
časť 1 tohto predpisu42. 

Článok 3 
VÝSTROJ ŠPORTOVCA NA SÚŤAŽIACH FIS 

3.1.  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 ZSL vrátane všetkých reklamných označení na 
výstroji športovca. Obscénne názvy a/alebo symboly na oblečení a výstroji sú 
zakázané. ZSL schváli výstroj a reklamné označenia na výstroji, ak nie sú v 
rozpore s pravidlami FIS alebo s už uzavretými zmluvami s partnermi ZSL43.  

3.2. 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 večerný oficiálny ceremoniál, na ktorom sa hrá 
štátna hymna a/alebo sa vztyčuje štátna vlajka44. 

 
35 FIS ICR 205.6.2 
36 FIS ICR 205.6.3 
37 FIS ICR 205.6.4 
38 FIS ICR 205.6.5 
39 FIS ICR 205.6.6 
40 FIS ICR 205.6.7 
41 FIS ICR 206.9 
42 FIS ICR 206.10 
43  FIS ICR 207.1 
44 FIS ICR 207.1.1 
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3.3. Držanie/nosenie výstroja na pódiu pre víťazov po ukončení ceremoniálu 
(odovzdávanie trofejí a medailí, zvuk národnej hymny víťaza) je však 
povolené45. 

3.4. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v 
kalendári FIS má športovec povolené vziať si na pódium pre víťazov 
nasledovné vybavenie: 

  a) lyže / snowboard, 
b) 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, 
c) palice: smú byť voľne držané v jednej ruke; nesmú byť držané v tej istej 
ruke s lyžami ani pripojené k lyžiam, 
d) okuliare: smú byť nosené na očiach alebo okolo krku, 
e) prilba: smie byť len na hlave; nesmie byť upevnená na inej časti výstroja, 
napr. na lyžiach alebo paliciach, 
e) remienky na lyže: môžu byť použité najviac dva kusy s menom výrobcu 
lyží alebo meno výrobcu vosku, 
f) 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, 
g) rúško. 

3.5. Iné doplnky ako sú uvedené v bode 3.4 sú zakázané46.  

3.6. 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 ZSL podľa prílohy č. 147. 

3.7.  Športovec, ktorý poruší pravidlá FIS o reklame, bude sankcionovaný podľa 
pravidla FIS48. Previnenie, za ktoré je možné uložiť sankciu alebo pokutu, je 
definované ako konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami FIS49. 

 
45 FIS ICR 207.1.1 
46 FIS ICR 207.1.2 
47 FIS ICR 207.1.4 
48 FIS ICR 223.1.1 
49 FIS ICR 207.2.2 
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3.8. Ak ZSL nedokáže vynútiť dodržiavanie pravidiel v bode 3.1. až 3.6. 
športovcami ZSL 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 športovcovi50. 

3.9.  Ak niekto bez súhlasu alebo bez vedomosti športovca použije jeho meno 
alebo osobnú fotografiu v spojení s reklamnou činnosťou, môže športovec 
požiadať o súčinnosť ZSL alebo FIS a môže im udeliť „plnú moc“ na to, aby 
vykonali príslušné právne kroky voči takému subjektu, ak je to nevyhnutné.  

3.10. Ak športovec o použití jeho mena alebo fotografie v rozpore s článkom 2, 
odsek 2.1., písmeno d), časť A, tohto predpisu vedel a v primeranom čase 
(spravidla do 30 dní odkedy sa o tom dozvedel) neudelil plnú moc ZSL 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, ZSL a FIS bude takú situáciu posudzovať tak, 
ako keby športovec dal súhlas k použitiu jeho mena, alebo osobnej fotografie 
na reklamné účely51. 

 
ČASŤ 2 

PRÁVA A POVINNOSTI REPREZENTANTA A ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU VOČI 
ZSL 

Článok 1 
PRÁVA REPREZENTANTA SR 

1.1. Zúčastňovať sa na spoločných sústredeniach reprezentácie.  

1.2. Prijať peňažné prostriedky na športovú prípravu reprezentanta podľa 
navrhnutých kritérií ZSL a schválených Výkonným výborom ZSL.  

1.3. Prijať materiálne vybavenie na reprezentáciu podľa navrhnutých kritérií ZSL  
a na základe schválenia Výkonným výborom ZSL. 

 
50 FIS ICR 207.2.3 
51 FIS ICR 207.2.4 
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1.4. Požiadať ZSL 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.  

1.5.  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 Výkonného výboru ZSL.  

Článok 2 
POVINNOSTI REPREZENTANTA SR 

2.1. Reprezentant je povinný dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, 
svojho klubu, ZSL a Slovenskej republiky. Prijatím štatútu reprezentanta je 
reprezentant povinný prijať úlohu športového a osobnostného vzoru pre deti 
a mládež. Reprezentant je povinný prispôsobiť svoje správanie, výroky 
a prejavy v spoločnosti a na verejnosti v súlade s týmto princípom. 

2.2. Reprezentant je povinný dbať na sústavné udržiavanie výkonnosti a svojho 
zdravia.  

2.3. 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.  

2.4. Reprezentant je povinný zloženie jeho realizačného/podporného tímu 
písomne uviesť do zoznamu členov realizačného tímu (Príloha č. 3). Zmenu v 
zložení realizačného tímu je reprezentant povinný bezodkladne oznámiť ZSL  
prostredníctvom športovo-technického riaditeľa ZSL a najneskôr v lehote päť 
(5) dní od oznámenia je povinný aktualizovať zoznam členov realizačného 
tímu (Príloha č. 3) a doručiť ZSL. 

2.5. Reprezentant je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní lekárskej 
prehliadky na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie 
lyžiarskeho športu52 pred začiatkom súťažnej sezóny a po ukončení 

 
52 § 5 ods. 8 Zákona o športe. 
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rekonvalescencie po zranení, pre ktoré nemohol vykonávať šport po dobu 
viac ako tri (3) mesiace.  

2.6. Reprezentant je povinný mať: 

a) 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,  
b) potvrdenie o vykonaní lekárskej prehliadky nie staršie ako tri (3) mesiace, 
c) doklad o svojom úrazovom poistení a poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretej strane. 

2.7. Reprezentant je povinný oznámiť športovo-technickému riaditeľovi ZSL 
bezodkladne akékoľvek okolnosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť reprezentanta 
naplno sa venovať športovej príprave (napr. zdravotný stav, študijné 
povinnosti, a/alebo iné závažné problémy).  

2.8. Na medzinárodných súťažiach je reprezentant povinný mať oblečenie, ktoré 
určil Výkonný výbor ZSL, alebo ktoré bolo dohodnuté s reprezentantom v 
prípade, keď má reprezentant uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu 
odsúhlasenú podľa 5.10; vždy ho však musí schváliť ZSL. Oblečenie 
reprezentanta musí niesť logo ZSL na jasne viditeľnom mieste. Špecifikácia 
oblečenia platí len pre danú sezónu, ktorá končí 31. mája príslušného 
kalendárneho roka. Reprezentanti, ktorých ZSL nominoval na súťaže ZOH a 
MS, sú počas týchto súťaží povinní mať športové a pretekové oblečenie 
identického vizuálu schválené na tento účel SOŠV alebo ZSL. 

2.9. 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 a ak Výkonný výbor ZSL nerozhodne v tejto veci inak. 

2.10. Na domácich súťažiach konaných na území Slovenskej republiky je 
reprezentant povinný nosiť : 

a) oficiálne oblečenie svojho klubu alebo 
b) reprezentačné oblečenie schválené Výkonným výborom ZSL. 

2.11. Reprezentant berie na vedomie, že ZSL ako národný športový zväz má právo 
používať meno, fotografiu a podobizeň reprezentanta na účely súvisiace s 
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jeho reprezentačnou činnosťou, s činnosťou ZSL a na propagáciu 
slovenského športu takým spôsobom (formou), ktorý nezasiahne do práva 
reprezentanta na ochranu jeho mena alebo jeho osobnosti53.  

2.12.  Reprezentant sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení a vyhlásení cez verejné médiá 
(televízia, rozhlas, webové fóra, verejné zhromaždenie), ktorými sa 
poškodzuje dobré meno FIS, ZSL, SOŠV, MŠVVaŠ SR, rezortných športových 
stredísk a ich funkcionárov, členov, sponzorov a iných partnerov. 

Článok 3 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA REALIZAČNÉHO/PODPORNÉHO TÍMU SR 

3.1a. Člen tímu športovca, ktorého zručnosti a znalosti sú nevyhnutné pre 
realizáciu prípravy a súťaženia reprezentanta ZSL a ktorý je zároveň aj členom 
ZSL je označený a považovaný ako “člen realizačného tímu”. 

3.1b. Člen tímu športovca, ktorého zručnosti a znalosti sú nevyhnutné pre 
realizáciu prípravy a súťaženia reprezentanta ZSL a ktorý nie je zároveň aj 
členom ZSL je označený a považovaný ako “člen podporného tímu”. 

3.2. Člen realizačného/podporného tímu je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS 
a predpismi ZSL a je povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) 
súťaže, v ktorej sa účastní jeho reprezentant. Člen realizačného/podporného 
tímu je povinný dodržiavať všetky ostatné nariadenia a ustanovenia FIS a 
predpisy ZSL.  

3.3. Člen realizačného/podporného tímu má právo informovať porotu (jury) 
súťaže o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti pri tréningu a priebehu 
súťaže.  

3.4. Člen realizačného/podporného tímu môže vo výnimočných prípadoch 
zastúpiť svojho reprezentanta pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, nie je však 
oprávnený zaujať miesto reprezentanta na pódiu54. 

3.5. Člen realizačného/podporného tímu je povinný správať sa slušne a v duchu 
zásad fair-play k členom organizačného výboru, dobrovoľníkom, 
funkcionárom i verejnosti. 

 
53 § 29 ods. 6 Zákona o športe. 
54 FIS ICR 205.4 
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3.6. V zmysle pravidiel FIS o stávkach a porušovaní antikorupčných pravidiel, člen 
realizačného/podporného tímu má zákaz stávkovať na výsledok súťaže, v 
ktorej sa reprezentant zúčastňuje55. 

3.7. Na medzinárodných súťažiach je člen realizačného/podporného tímu povinný 
mať oblečenie, ktoré bolo určené Výkonným výborom ZSL, alebo dohodnuté 
s reprezentantom, ak reprezentant má uzavretú individuálnu sponzorskú 
zmluvu, ktorú schválil Výkonný výbor ZSL, alebo sa na základe čl. 5.10. 
považuje za odsúhlasenú. Oblečenie člena realizačného/podporného tímu 
musí niesť logo ZSL na jasne viditeľnom mieste. Špecifikácia tohto oblečenia 
platí len pre danú sezónu, a to do 31. mája danej sezóny.  

3.8. Člen realizačného/podporného 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/podporného tímu je povinný predložiť doklad o náležitom 
poistnom krytí kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS alebo organizačného 
výboru súťaže.56)  

3.9. Člen realizačného tímu reprezentanta má právo na zabezpečenie a úhradu 
úrazového poistenia, cestovného poistenia v zahraničí57) a poistenia 
zodpovednosti za škodu počas účasti na športovej príprave reprezentanta na 
súťaž a počas účasti na súťaži reprezentanta v rozsahu podľa rozhodnutia 
Výkonného výboru ZSL, a to v rovnakom rozsahu ako reprezentant, do 
realizačného tímu ktorého bol nominovaný. Toto právo sa nevzťahuje na 
člena podporného tímu. 

3.10.  Člen realizačného/podporného tímu reprezentanta sa zaväzuje zdržať sa 
vyjadrení a vyhlásení  cez verejné médiá (televízia, rozhlas, denníky a 
časopisy, webové fóra, sociálne médiá, verejné zhromaždenie), ktorými sa 
poškodzuje dobré meno FIS, SLA, SOŠV, MŠVVaŠ SR, rezortných športových 
stredísk a ich funkcionárov, členov, sponzorov a iných partnerov. 

 
 

 
55 FIS ICR 205.8 
56 FIS ICR 212.5 
57 FIS ICR 212.5 
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Článok 4 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Ustanovenie bodu 2.1., písmeno d), časť A sa do 30.4.2022 nepoužije, ak na 
základe postupu podľa bodu 5.10., časť A, vezme Výkonný výbor ZSL 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 ZSL.  

4.2. Ustanovenie bodu 5.10., časť A, sa do 30.4.2022 nepoužije; ZSL 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 Výkonným výborom ZSL. V takom prípade 
ZSL 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). 

4.3. Tento štatút je možné meniť a doplňovať po vzájomnej dohode zmluvných 
strán písomnými dodatkami. 

4.4. Ak dôjde k ukončeniu športovej činnosti reprezentanta počas obdobia kedy 
je členom reprezentácie SR, je Výkonný výbor ZSL oprávnený ukončiť 
členstvo takéhoto športovca v reprezentácii do 5-ich dní od doručenia 
oznámenia o ukončení jeho športovej činnosti. 

 4.5. Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do rozporu so znením 
Zákona o športe alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa 
nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie Zákona o športe 
alebo jeho vykonávacieho predpisu.  
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4.6. Štatút reprezentanta SR v lyžovaní a snowboardingu nadobúda platnosť 
dňom podpísania oboch strán a na základe vykonávacieho predpisu ZSL 
„Predpis ZSL o štátnej reprezentácii“ schválený Výkonným výborom ZSL dňa 
25.08.2021 a s účinnosťou dňa 25.08.2021. 

Súčasťou štatútu sú aj tieto prílohy: 

● Príloha č. 1 - Špecifikácia reklamných plôch reprezentanta 
● Príloha č. 2 - Zoznam sponzorov/partnerov reprezentanta 
● Príloha č. 3a - Zoznam členov realizačného tímu reprezentant 
● Príloha č. 3b - Zoznam členov podporného tímu reprezentanta 
● Plán športovej prípravy reprezentanta a účasti na súťažiach 
● Správa z telovýchovnej prehliadky reprezentanta 

     

Podpis športovca/reprezentanta:58)   ______________________________ 

Zväz slovenského lyžovania:             _______________________________ 

          _______________________________ 

V Bratislave, dňa ............................... 

 

 
58 Ak je reprezentantom osoba mladšia ako 18 rokov, štatút podpisuje aj jej zákonný zástupca. 


