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V tomto predpise sa   mužský   rod, použitý  v  súvislosti  s  akoukoľvek  fyzickou 
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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Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, POJMY a SKRATKY 
 

1. Tento predpis upravuje postup pri vytvorení žiadosti fyzickej osoby (športovec) 
s príslušnosťou k ZSL o vydanie medzinárodnej pretekovej licencie FIS. 

2. Aby sa mohol športovec zúčastniť na medzinárodných podujatiach úrovne FIS, 
je povinný mať vydanú pretekovú licenciu (ďalej len “licencia FIS”). Licencia FIS 
je platná na súťažiach severnej aj južnej pologule počas jedného licenčného 
roka, ktorý je definovaný ako obdobie od 1 júla do 1. júna nasledovného 
kalendárneho roku. Pridelenie licencie FIS, alebo jej predĺženie nie je 
automatické a podlieha predloženiu žiadosti (viď.  čl. 5. predpisu) so splnením 
nižšie uvedených vybraných podmienok.   

UPOZORNENIE:  Športovec, ktorý žiada o vydanie prvej FIS licencie je zároveň 
povinný informovať o tejto žiadosti aj svoju športovú organizáciu, v ktorej je 
členom vedeným v jej zdrojovej evidencii. 

 
 

Článok 2 
VYDANIE PRVEJ FIS LICENCIE  

                                                       
1. Sekretariát ZSL, podá žiadosť na FIS o pridelenie licencie FIS, ak športovec 

požiada ZSL o pridelenie licencie FIS a zároveň  športovec má splnené členské 
povinnosti voči ZSL podľa ustanovení Stanov ZSL a k žiadosti o pridelenie 
licencie FIS priloží: 

 a) kópiu platného cestovného pasu1, ktorým preukáže štátnu príslušnosť SR, 
 b) vlastnoručne podpísané vyhlásenie športovca (FIS Athlete´s declaration). Pri 

 neplnoletom športovcovi vo veku do 18 rokov sa okrem podpisu športovca 
 vyžaduje aj podpis jeho zákonného zástupcu (príloha č.1), 

 c) vyplnený formulár údajov o športovcovi do profilu športovca (Athlete´s data 
 sheet) vo FIS evidencii (príloha č.2), 

 d) fotografiu jeho tváre vo formáte .jpg veľkosti menej ako <1MB, ktorá bude 
 použitá na účely vedenia v evidencii FIS (pokiaľ ju nemá už nahratú vo 
 svojom profile v evidencii ZSL) (príloha č.3). 

 e) preukáže úhradu licenčného poplatku FIS prostredníctvom jednej 
 z nasledovných možností: doklad o úhrade, skenu o úhrade, print-screen 
 prípisu úhrady na predpísaný transparentný účet ZSL. 

  
 
 
 

 

 
1 FIS vyžaduje výlučne ako osobný doklad cestovný pas, ktorého sken  sa nahráva do príslušnej databázy. FIS so 
sídlom vo Švajčiarsku nie je členom EÚ a neplatia pre FIS zákony EU, tj. občiansky preukaz FO nepostačuje. 
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Článok 3 
OBNOVENIE EXISTUJÚCEJ FIS LICENCIE NA SÚŤAŽNÚ SEZÓNU 2022/23 

 
1. ZSL obnoví existujúcu licenciu FIS, ak športovec potvrdí záujem 

o pokračovanie svojej účasti na medzinárodných pretekoch úrovne FIS 
a zároveň má športovec splnené členské povinnosti voči ZSL podľa ustanovení 
Stanov ZSL a tento záujem deklaruje prostredníctvom: 
a) priloženia kópie platného cestovného pasu, ak došlo k výmene cestovného 

pasu z dôvodu vypršania jeho platnosti, alebo k zmene iných údajov o osobe 
žiadateľa, 

b) priložením vyplneného formuláru údajov o športovcovi do profilu športovca 
(Athlete´s data sheet) vo FIS evidencii (príloha č.2), ak došlo k zmene údajov, 

c) preukáže úhradu licenčného poplatku FIS prostredníctvom jednej    
 z nasledovných možností: doklad o úhrade, skenu o úhrade, print-screen 
 prípisu úhrady na predpísaný transparentný účet ZSL. 

 
Uvedené podklady je potrebné zaslať ako sken na Oddelenie starostlivosti 
o reprezentáciu príslušnej sekcie športu (viď. čl. 5. predpisu).  
 
Po splnení predpísaných povinností bude športovcovi FIS licencia obnovená. 

 
UPOZORNENIE: Podľa pravidiel FIS (ICR) je športovec, ktorý sa účastní súťaže 
FIS, povinný mať dostatočné poistné krytie pre prípad úrazu, krytie liečebných 
nákladov a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane, platné 
počas doby účasti na súťaži FIS vrátane oficiálneho tréningu na túto súťaž.  

        
 

Článok 4 
                                  FIS LICENČNÝ POPLATOK 
 

Výška poplatku za FIS licenciu platnú pre súťažnú sezónu 2022/23: 

  
KATEGÓRIA 

POPLATOK ZA LICENCIU: 
Výška úhrady do 

31.12.2022 
Výška úhrady po 

31.12.2022 Poznámka 

Juniori a dospelí*  35,- € 100,- € všetky odvetvia FIS 

Masters* 35,- € 100,- € všetky odvetvia FIS 
*Športovci zaradení do štátnej reprezentácie SR úhradu nerealizujú, za podmienky, že majú 
podpísaný Štatút reprezentanta 2022/23 a ZSL im priznalo Dekrét reprezentanta SR 2022/23.      
                                            

Platobné údaje:  
Názov účtu:  Zväz slovenského lyžovania 
IBAN:   SK11 0900 0000 0051 5629 7675  
VS:   35202223  
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „FIS 22/23 Meno Priezvisko“  
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Článok 5 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. V prípade nových žiadosti alebo predĺženie FIS licencie pre zjazdové lyžovanie, 

lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie a telemark, žiadosti sú adresované na 
Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu Sekcie alpských disciplín – 
alpine@zsl.sk . 
 

2. V prípade nových žiadosti alebo predĺženie FIS licencie pre behy na lyžiach, 
behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach a severskú kombináciu, žiadosti 
sú adresované na Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu Sekcie severských 
disciplín – nordic@zsl.sk . 
 

3. V prípade nových žiadosti alebo predĺženie FIS licencie pre snowboardové 
disciplíny a disciplíny akrobatického lyžovania, žiadosti sú adresované na 
Oddelenie starostlivosti o reprezentáciu Sekcie moderných disciplín – 
freestyle@zsl.sk  . 
 

4. Stav aktívnosti/neaktívnosti licencie FIS športovca sa overuje na webovom 
sídle FIS v sekcii „Athletes“ na nasledovnej webovej adrese: 
https://www.fis-ski.com/DB/general/biographies.html . 

 
5. Tento predpis schválil VV-ZSL na svojom zasadnutí dňa 17.05.2022 a nadobúda 

účinnosť dňom jeho schválenia.  
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