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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.

ZSL-021, Vydanie: 11.05.2022

Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, POJMY a SKRATKY
1.
2.

Tento predpis upravuje postup pri vytvorení žiadosti fyzickej osoby (športovec)
s príslušnosťou k ZSL o vydanie medzinárodnej pretekovej licencie FIS.
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 30. 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 pasu 1, 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:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA

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.

ATHLETES DECLARATION FOR REGISTRATION WITH THE INTERNATIONAL
SKI FEDERATION (FIS)
I, the undersigned, understanding that my signature to this declaration does not limit the
obligation of the organizer to prepare and maintain competitions courses in accordance
with FIS rules and FIS safety standards then in effect,
Family Name

First Name

Day of Birth
(dd/mm/yyyy)

Nation

SVK

Ski/Snowboard Club:
Discipline:
Alpine 
Grasski 
Telemark 
Nordic combined 
Snowboard 

Gender:
Cross-country  Male 
Freestyle

Ski jumping 
Speed-skiing 
Masters 

Female 

make the following declaration:
1. FIS RULES; REGULATIONS AND PROCEDURES
I understand and accept that my participation at any event which is part of the FIS calendar
is subject to my acceptance of all FIS rules applicable in connection with such event. I therefore
agree to be submitted to such rules, regulations and procedures and to the jurisdiction of the
bodies which are in charge of applying them, including but not limited to the exclusive jurisdiction
of the Court of Arbitration for Sport CAS in Lausanne, Switzerland, where such is provided by FIS
rules.
2. ACKNOWLEDGEMENT OF RISKS
I am fully aware and conscious of the potential risks involved in competition skiing activities and
of the risk caused by speed and gravitational forces, be it during training or during the actual
competition. I recognize that there are risks linked with the attempt to achieve competitive results
which requires me to stretch my physical abilities. I also know and accept that the risks factors
include environmental conditions, technical equipment, and atmospheric influences as well as
natural or manmade obstacles. I am further aware that certain movements or actions cannot
always be anticipated or controlled and therefore cannot be avoided or prevented through safety
measures.
Consequently, I know and accept that when I engage in such competitive activities, my physical
integrity and, in extreme cases, even my life may be at risk.
Furthermore, I know and accept that the above mentioned dangers linked with my participation
may threaten third parties within the competition and training area.
I will conduct my own inspection of training and competition courses. I will immediately notify the
jury of any safety concerns I may have. I understand that I am responsible for the choice of the
appropriate equipment and of its condition, for the speed at which I race and for the selection of
my line through the course.

3. PERSONAL LIABILITY
I understand that I may be found personally liable to third parties for damages arising from bodily
injury or property damage they may suffer as a result of an occurrence linked with my participation
in training or competition. I agree that it is not the responsibility of the organizer to inspect or
supervise my equipment.
4. RELEASE
To the extent permitted by the applicable law, I release FIS, my National Association, and the
organizers and their respective members, directors, officers, employees, volunteers, contractors
and agents from any liability for any loss, injury, or damage suffered in relation to my participation
in FIS sanctioned competition or training.
5. DISPUTE RESOLUTION
Without limitation to the jurisdiction of any body of competent jurisdiction in connection with the
application of the FIS Rules, regulations and procedures to which I submit as a consequence of
my participation at events that are published in the FIS calendar (see point 1 above), I agree that
any dispute which is not to be adjudicated in application of procedures provided for by the FIS
Rules, regulations and procedures, but which arises between myself and the FIS and/or the
organizer of an event in the FIS calendar, including but not limited to claims for damages of either
party against the other arising out of occurrences (acts or omissions) linked with my participation
to such an event shall be governed by Swiss law and exclusively settled by arbitration before the
Court of Arbitration for Sport (“CAS”) in Lausanne in accordance with the CAS rules then in effect.
This Declaration be governed and construed according to Swiss law and to the extent permitted
by applicable law shall also be binding on my heirs, successors, beneficiaries, next of kin or
assigns who might pursue any legal action in connection with the same.
I have read and understood the above Athlete's Declaration.
Location

Date

Signature of athlete

For Athletes of minority age (according to national laws):
This is to certify that, as parent/guardian of this participant, I do consent to his/her agreement to
be bound by each of the terms and conditions identified above.
Name (Printed) Parent/Guardian

Date

Relationship

Signature of
Parent/Guardian

Príloha č.2 – FIS Athlete´s data sheet (profil športovca)
FIS DATA SHEET
Nation / Št. príslušnosť :

SVK

Gender / Pohlavie (W / M) :
Last name / Priezvisko :
First name / Meno :
Nickname / Prezývka :
Webové sídlo športovca :
Birthdate / Dátum narodenia :
Birth place / Miesto narodenia :
Residence / Adresa :
Languages / Jaz. schopnosti:
Education / Vzdelanie (škola) :
Occupation / Povolanie :
Hobbies / Záľuby :
Other sports / Iné športy :
Marital status / Stav :
Children / Deti :
National code / Reg.č.ZSL :

Vypĺňa Sekretariát ZSL

Club / Klub :
National Team (WC/COC/FIS):
Training group / Trén.skupina :
Personal coach / Tréner :

Vypĺňa Sekretariát ZSL

Requirements for TV Pictures
TECHNICAL QUALITY
a) The photo should be taken under natural lighting
b) The photo should be taken against a plain, neutral-color background
c) The photo should be of high resolution
CANVAS
a) The photo should be taken with the athlete’s face and body facing the camera (enface)
b) The photo should capture the athlete’s entire upper-body
c) The athlete’s shoulders should fit into the photo
VISIBILITY
a) The athlete shouldn’t wear any head-gear, such as hats, caps, Buffs, etc.
b) There shouldn’t be any visible sponsor logos on the head/neck area
c) The athlete’s arms should be relaxed and facing downwards

