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Článok 1 
VŠOBECNÉ USTANOVENIA, POJMY a SKRATKY 

 
1.1. Predpis o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku 

uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže (ďalej ako „Predpis“) 
v nadväznosti na § 69 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe1 v platnom znení 
upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého 
príspevku uznanému športu pre Národný športový zväz (ďalej len „PUŠ“) z 
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov Zväzu 
slovenského lyžovania (ďalej len “ZSL”).  

 
1.2. Základným východiskom a účelom tohoto Predpisu je zabezpečiť čo najlepšie 

podmienky pre prípravu talentovaných športovcov s osobitým dôrazom na 
financovanie ich prípravy a súťažnej činnosti, a tomu zodpovedajúcej miere 
podpory najtalentovanejších športovcov z Listiny talentov ZSL.  

 
1.3. Finančné prostriedky z PUŠ poskytnutého na rozvoj talentovaných 

športovcov sa prerozdeľujú podľa týmto Predpisom definovaných postupov, 
kritérií a pravidiel medzi športové odvetvia ZSL2 podľa článku 4 tohto 
Predpisu.  

 
1.4. Použité skratky: 

PUŠ – príspevok uznanému športu 
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 
FIS – Medzinárodná lyžiarska federácia 
SP – svetový pohár 
MS – Majstrovstvá sveta 
MSJ - Majstrovstvá sveta juniorov 
MSJ-U23 – Majstrovstvá sveta juniorov do 23 rokov 
ZOH – Zimné olympijské hry 
YOG – Olympijské hry mládeže 
EYOF – Európske olympijské hry mládeže 
COC – kontinentálne poháre FIS 
EU Cup – Európsky pohár FIS 
Nor-Am Cup – Severoamerický kontinentálny pohár FIS 
South-Am Cup – Juhoamerický kontinentálny pohár FIS 
ANZ Cup – Austrálsko-novozélandský kontinentálny pohár FIS 
Far-East Cup – Ázijský kontinentálny pohár FIS 
U23 / U21 / U16 / U15 / U14 – športovci do 23 / 21 / 16 / 15 / 14 rokov 
HŠP - harmonogram športovej prípravy športovca a účasti na súťažiach 

 
1 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený NR SR 26.11.2015. 
2 Stanovy ZSL, časť I., článok 1.2. 
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IOV:  Index obtiažnosti výsledku 
Index IOV napomáha určiť aké ťažké bolo daný výsledok dosiahnuť a porovnať ho 
s výsledkom od iného jednotlivca, iného športu alebo disciplíny. IOV umožňuje 
porovnávať medzi sebou jednotlivé odvetvia na princípe nestrannosti. 

Index Obtiažnosti Výsledku je podiel medzi hodnotou umiestnenia športovca a 
celkovým počtom športovcov na štartovej listine vynásobený 100. 

                    umiestnenie jednotlivca  

IOV = --------------------------------------------------  x 100  

    počet športovcov na štartovej listine  

Hodnota IOV je od 0,1 až po 100. Hodnoty IOV nižšie ako 1 znamenajú, že 
športovec extra významne uspel medzi výrazne veľkým počtom súperov = ide o 
extrémne náročný výsledok, hodný maximálneho uznania (takmer s istotou ide o 
umiestnenie v prvej trojke z viac ako 300 športovcami na štarte, alebo v súťaži). 

Hodnota IOV = 100 znamená, že športovec skončil posledný. 

Hodnoty IOV < 20 možno považovať za vynikajúce výsledky reprezentanta SR 

Hodnoty IOV > 50 považujeme za priemerné až nedostatočné výsledky hodné 
reprezentanta SR 

V tomto predpise sa   mužský   rod, použitý  v  súvislosti  s  akoukoľvek  fyzickou 
osobou  (napríklad  podstatné  mená  ako  športovec, riaditeľ, prezident,    
funkcionár, rozhodca,  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. 

 
 

Článok 2 
VŠEOBECNÉ PRINCÍPY PRE TALENTOVANÚ MLÁDEŽ 

 

2.1. Talent v športe je ten, kto má dedičné dispozície psychické, fyziologické, 
antropometrické, motorické, ako aj socializačné. Navyše v priebehu 
individuálneho vývinu využije zodpovedajúce podmienky športovej prípravy 
v danom športe. Potom je predpoklad, že pri primeranom tréningu a súťaži 
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môže vo veku rekordných športových výkonov dosiahnuť výkony 
medzinárodnej úrovne najvyššieho stupňa3. 

2.2. Listina talentov ZSL je zoznam talentovanej mládeže s príslušnosťou k ZSL na 
základe členskej registrácie ako „športovec“4 vo veku od 13 do 23 rokov, ktorá 
už preukázala vysoké športové majstrovstvo (úspechy). Zaradenie do 
zoznamu je morálnym, spoločenským a športovým ocenením športovca. 
Športovcom zaradeným na Listinu talentov ZSL sú poskytnuté aj hmotné a 
finančné zvýhodnenia a stimuly podľa ich výkonnosti a možností ZSL. 

2.3. Na Listinu talentov ZSL sa zaraďujú športovci na základe  splnených 
podmienok a kritérií v jednotlivých športových odvetviach ZSL. Tieto kritériá 
a podmienky sú individuálne pre každé jedno športové odvetvie ZSL.  

2.4. Kritériá výberu (prediktory) zohľadňujú predpovedanie budúcej športovej 
výkonnosti jedincov, ktorí sú predmetom výberu a musia umožniť jej 
sledovanie. Výberové kritériá musia zohľadňovať zásadu dostatočnej 
výkonnosti empirickou hodnotou používanou v danom športovom odvetví 
a s ohľadom na vekovú kategóriu (napr. FIS body, COC body, umiestnenie 
v určenom rozsahu a pod.). 

2.5. Vo výnimočných prípadoch je možné zaradiť aj výrazné talenty, ktoré navrhne 
športovo-technický riaditeľ ZSL a schváli Výkonný výbor ZSL, a to jedine 
v prípade ak dotyčný športovec z objektívnych príčin (napr. zranenie) nespĺňa 
predmetné podmienky a kritériá, avšak vykazuje relatívne vysoký stupeň 
športového majstrovstva dokumentovaný odbornou dôvodovou správou. 
Dôvodová správa musí minimálne obsahovať stručné zhodnotenie doterajšej 
výkonnosti športovca, vysvetlenie objektívnych dôvodov nesplnenia 
aktuálnych kritérií a predikciu výkonnosti na najbližšie sledované obdobie.  

2.6. Športovo-technický riaditeľ ZSL je oprávnený navrhnúť  Výkonnému výboru 
ZSL vyradenie športovca  z Listiny talentov ZSL na základe objektívnych 
dôvodov, ktoré musia byť riadne zdokumentované. 

2.7.  Žiadny člen Výkonného výboru ani iného orgánu ZSL nemôže na výnimku 
navrhnúť zaradenie športovca na Listinu talentov ZSL na príslušný rok pokiaľ 
tento návrh nebol vopred prejednaný a schválený so športovo-technickým 
riaditeľom ZSL. 

2.8. Na Listinu talentov ZSL na príslušný rok sú zaradení len športovci, ktorí 
nemajú v období šesť (6) mesiacov pred obdobím, na ktoré sú zaraďovaní na 
Listinu talentov ZSL uloženú sankciu za závažné porušenie povinnosti podľa 
Disciplinárneho predpisu ZSL, alebo sankciu z titulu rozhodnutia 
Antidopingovej agentúry SR,  alebo nesplnený záväzok voči ZSL. 

 
3 Rozumie sa: majstrovstvá sveta, majstrovstvá sveta juniorov, svetový pohár, zimné olympijské hry, zimné olympijské hry mládeže. 
4 Registračný a prestupový predpis ZSL, časť I., článok 3, písm. 1.  
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2.9. Listinu talentov ZSL zverejňuje ZSL na svojom webovom sídle v sekcii 
„Talentovaná mládež“5, a zároveň v Informačnom systéme športu, a to 
každoročne najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roku na 
nadchádzajúcu súťažnú sezónu. 

2.10. Listina talentov ZSL je platná jeden (1) rok, a to do 30.04. nasledujúceho 
kalendárneho roku. 

 

Článok 3 
VÝBER A ZARADENIE ŠPORTOVCOV NA LISTINU TALENTOV ZSL 

 
3.1. Zoznam športovcov navrhnutých na zaradenie na Listinu talentov ZSL na 

príslušný rok schvaľuje Výkonný výbor ZSL na základe Návrhu na zaradenie 
športovcov na Listinu talentov ZSL na príslušný rok predloženom vedením 
príslušného športového odvetvia.  
 

3.2. Návrh na zaradenie športovcov odvetvia na Listinu talentov ZSL na príslušný 
rok  vypracuje športovo-technický riaditeľ za každé športové odvetvie, 
najneskôr do 31.05. kalendárneho roku. Pre odvetvie Lyžovanie na tráve je 
tento termín stanovený na 30.4. kalendárneho roku.  
 

3.3. Návrh na zaradenie športovcov odvetvia na Listinu talentov ZSL na príslušný 
rok  je výsledkom splnenia a vyhodnotenia plnení kritérií uvedených v článku 
5 tohto Predpisu za bezprostredne predchádzajúcu súťažnú sezónu pre 
príslušné športové odvetvie. 
 

3.4. Návrh na zaradenie športovcov odvetvia na Listinu talentov ZSL na príslušný 
rok predkladá športovo-technický riaditeľ ZSL Výkonnému výboru ZSL, ktoré 
tento návrh prejedná a schvaľuje formou uznesenia, a to najneskôr v termíne 
do 30.6. kalendárneho roku. Pre odvetvie Lyžovanie na tráve je tento termín 
stanovený na 30.04. kalendárneho roku. 

 
3.5. Na Listinu talentov ZSL môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní 

športovci ZSL so splnenými členskými povinnosťami voči ZSL, vo veku 
minimálne 15 rokov a maximálne do veku 23 rokov, ktorý dovŕšia v období na 
ktoré sú zaradení pre všetky disciplíny odvetvia zjazdového lyžovania, všetky 
disciplíny odvetvia bežeckého lyžovania, všetky disciplíny odvetvia severskej 
kombinácie, skokov na lyžiach všetkých disciplín odvetvia lyžovania 
telemarkom, všetkých disciplín odvetvia lyžovania na tráve.  
 

3.6. Na Listinu talentov ZSL môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní 
športovci ZSL so splnenými členskými povinnosťami voči ZSL a aktívnym FIS 

 
5 http://www.zsl.sk/talentovana-mladez-zsl.html 

http://www.zsl.sk/talentovana-mladez-zsl.html
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kódom, vo veku minimálne 18 rokov a maximálne do veku 23. rokov, ktorý 
dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre disciplínu Freeski Ski Cross. 
 

3.7. Na Listinu talentov ZSL môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní 
športovci ZSL so splnenými členskými povinnosťami voči ZSL a aktívnym FIS 
kódom, vo veku minimálne 17 rokov a maximálne do veku 23 roku, ktorý 
dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre všetky disciplíny odvetvia disciplín 
Alpine Snowboard a Snowboard Cross, 

 
3.8. Na Listinu talentov ZSL môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní 

športovci ZSL so splnenými členskými povinnosťami voči ZSL vo veku 13 
rokov a od veku minimálne 14 rokov s aktívnym FIS kódom maximálne do 
veku 20 rokov, ktorý dovŕšia v období, na ktoré sú zaradení pre všetky 
disciplíny odvetvia,  disciplín Freeski a Snowboard Park & Pipe 
 

3.9. Športovci sú zaraďovaní na Listinu talentov ZSL jedenkrát ročne, najneskôr 
od 30.06. príslušného kalendárneho roku nadchádzajúcej sezóny a táto listina 
je platná do 30.04. nasledujúceho kalendárneho roku. 
 

3.10. Nedeliteľnou podmienkou č.1 zaradenia na Listinu talentov ZSL na príslušný 
súťažný rok je absolvovanie zdravotnej telovýchovnej prehliadky (čl.4., ods.1). 
V prípade neodovzdania dokladu o absolvovaní zdravotnej telovýchovnej 
prehliadky nebude športovec na Listinu talentov ZSL zaradený. Doklad je v 
evidencii Sekretariátu ZSL. 
 

3.11. Nedeliteľnou podmienkou č.2 zaradenia na Listinu talentov ZSL na príslušný 
rok je predložený harmonogram športovej prípravy a účasti na súťažiach 
(ďalej „HŠP“) jednotlivca, alebo družstva prerokovaný príslušnou odbornou 
komisiou ZSL (spravidla ako oponentné prezentácie) s určením 
výkonnostných cieľov. V prípade neurčenia takejto odbornej komisie, jej 
úlohu môže zastúpiť Výkonný výbor ZSL, alebo športovo-technický riaditeľ. V 
prípade neodovzdania schváleného HŠP nebude športovec na Listinu 
talentov ZSL zaradený. HŠP je v evidencii Sekretariátu ZSL. 
 

3.12. Športovci z Listiny talentov ZSL zaznamenávajú tréningový proces do 
osobného tréningového denníka. Formu tréningového denníka určuje 
športovo-technický riaditeľ ZSL. Športovec zaradený na Listinu talentov ZSL 
musí byť schopný kedykoľvek na vyžiadanie zo strany ZSL oprávnenou 
osobou6 predložiť osobný tréningový denník. 
  
 

 
6 Oprávnenou osobou zo strany ZSL sa pre účely tohto úkonu rozumie: zmluvný tréner športového odvetvia, športovo-technický riaditeľ 

odvetvia, predseda KRK-ZSL, predseda DK-ZSL, predseda ORS-ZSL, generálny sekretár a členovia Sekretariátu ZSL. 
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Článok 4 
SPÔSOB PREROZDELENIA PROSTRIEDKOV 

 
4.1. ZSL v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení z MŠVVaŠ SR 

poskytnutého príspevku uznanému športu rozdeľuje sumu v objeme min. 
20% tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov7 (ďalej „kapitola 
Rozvoj talentovaných športovcov“).  
 

4.2 Finančné prostriedky rozčlenené podľa odseku 4.1. sa poskytujú na rozvoj 
talentovanej mládeže bežeckých disciplín, rozvoj talentovanej mládeže 
alpských disciplín, rozvoj talentovanej mládeže disciplín v skokoch na lyžiach, 
rozvoj talentovanej mládeže disciplín severskej kombinácie, rozvoj 
talentovanej mládeže disciplín akrobatického lyžovania, rozvoj talentovanej 
mládeže disciplín lyžovania na tráve, rozvoj talentovanej mládeže disciplín 
snowboardingu, rozvoj  talentovanej mládeže disciplín lyžovania telemarkom 
a talentovanej mládeže disciplín lyžovania vo voľnom teréne. 
 

4.2. Kvantifikáciou štyroch (4) jedinečných ukazovateľov zaradíme športovca do 
jednej z deväť (9) talentových skupín (bonitných klastrov) s ohľadom na jeho 
vek, najvyššiu úroveň súťaže a rozsah jeho umiestnenia v tejto súťaži, v ktorej 
štartoval v bezprostredne predchádzajúcej súťažnej sezóne: 

 
a) Štyri (4) jedinečné ukazovatele športovca: 
1. splnené kritéria podľa článku 5 tohoto predpisu,  
2. vek športovca, 
3. najvyššia úroveň súťaže, v ktorej štartoval v uplynulej súťažnej sezóne, 
4. umiestnenie v tejto súťaži voči štartovému poľu s indexom IOV pod 
hranicu 50. 

 
b) Deväť (9) talentových skupín (bonitný klaster): 
WC – 12.000 eur (svetové poháre bez rozdielu veku) 
COC PREMIUM - 7.500 eur (od 14 rokov) 
COC1 – 4.000 eur (kontinentálne poháre vo veku 21-23 rokov) 
COC2 – 5.000 eur (kontinentálne poháre vo veku 17-20 rokov) 
COC3 – 5.500 eur (kontinentálne poháre vo veku 14-16 rokov) 
FIS1 – 1.500 eur (ostatné FIS podujatia vo veku 21-23 rokov) 
FIS2 – 2.500 eur (ostatné FIS podujatia vo veku 17-20 rokov) 
FIS3 – 3.000 eur (ostatné FIS podujatia vo veku 14-16 rokov) 
NS – 700 eur (národné podujatia vo veku 13-20 rokov). 
 
 
 

 
7 440/2015 Zákon o športe, §69, písmeno 5b. 
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c) Redukcia na umiestnenie: 
Finančný prínos v úrovni súťaží Svetový pohár (SP) a Kontinentálne poháre 
(COC) sa redukuje o 40% v prípade, že športovec v danej úrovni súťaže 
nedokázal ani jedenkrát dosiahnuť index IOV pod 50. Uvedené neplatí, ak 
športovec štartoval na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách sveta juniorov, 
Zimných olympijských hrách, Zimných olympijských hrách mládeže (YOG) a 
v tejto súťaži dosiahol index IOV pod 50. 

 
4.3. Kategorizácia úrovne súťaže je vytvorená podľa typu bodovej hodnoty akú 

daná súťaž používa pre svoju klasifikáciu podľa príslušných pravidiel FIS. 
Body Svetového pohára – súťaže o Svetový pohár (zimný aj letný formát) 
Body Európskeho pohára – súťaže COC Premium 
Body ostatných kontinentálnych pohárov – súťaže o Kontinentálny pohár 
Body FIS – ostatné medzinárodné FIS súťaže vrátane MSJ 
Body národnej súťaže – celonárodné súťaže ZSL, alebo inej krajiny podľa 
špecifikácie uvedenej v Súťažnom predpise ZSL pre dané odvetvie 
Technické kritérium v disciplíne freeski akrobatického lyžovania a freestyle 
snowboardingu 

 
 KATEGORIZÁCIA ÚROVNE SÚŤAZE PRE ZARADENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE ZSL 

Odvetvie Svetové poháre Premium COC Kontinentálne poháre FIS podujatia Národné podujatia 

Zjazdové lyžovanie 

  

Europa Cup 

Speedski Europa 
cup  

 
  

Celonárodná súťaž 
mládeže podľa Súťažného 

predpisu ZSL v U16 

Alpine WC Far East Cup FIS 

Speed ski WC Nor-Am Cup MS Juniorov 

  South-Am Cup 
FIS Children v 

U16 

  Australian/N.Zealand Cup   

Lyžovanie na tráve Grasski WC - 

Europa Cup FIS Celonárodná súťaž 
mládeže podľa Súťažného 

predpisu ZSL v U16 Continental Cup 
MS Juniorov 

FIS Children v 
U16 

Bežecké lyžovanie 

  

  

  

Celonárodná súťaž 
mládeže podľa Súťažného 

predpisu ZSL v U16 

 Slavic Cup 

 Eastern EU Cup FIS 

Cross-country WC 

Alpen cup 
Scandinavian Cup Nor-Am Cup 

South-Am Cup 

MS Juniorov 
 

FIS Children 
v U16 

Roller-Ski WC  Balkan Cup  

  
 Far East Cup 

  
 Australian/N.Zealand Cup 

Skoky na lyžiach 

Ski jumping WC 

Continental Cup 

 
FIS Celonárodná súťaž 

mládeže podľa Súťažného 
predpisu ZSL 

Grand Prix Alpen Cup FIS Cup 

Four Hill Nordic Cup OPA  
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  Carpathian Cup MS Juniorov 

Severská 
kombinácia 

Nordic combined 
WC 

  
FIS Celonárodná súťaž 

mládeže podľa Súťažného 
predpisu ZSL 

Grand Prix Continental Cup Alpen Cup FIS Children 

   Youth Cup MS Juniorov 

Lyžovanie 
telemarkom 

Telemark WC - Europa Cup 
FIS 

Celonárodná súťaž 
mládeže podľa Súťažného 

predpisu MS Juniorov 

Akrobatické 
lyžovanie 

Freestyle WC Europa Cup 

   

Celonárodná súťaž podľa 
Súťažného predpisu ZSL 

Nor Am Cup FIS 

Asia Cup MS Juniorov 

South Am Cup  

Australian/N.Zealand Cup   

Snowboarding Snowboard WC Europa Cup 

   

Celonárodná súťaž podľa 
Súťažného predpisu ZSL 

Nor Am Cup FIS 

Asia Cup MS Juniorov 

South Am Cup  

Australian/N.Zealand Cup   

 
 
4.4. Prostriedky prerozdelené podľa odseku 4.2. na jednotlivé športové odvetvia 

podľa individuálneho prínosu jednotlivca sa môžu združiť na financovanie 
združenej prípravy talentovaných športovcov odvetvia v centralizovanom 
družstve, alebo viac družstvách na základe návrhu športovo-technického 
riaditeľa. V situácii, kedy nie sú všetky prostriedky použité vo forme združenej 
prípravy v skupine/skupinách, sú tieto prostriedky poskytnuté zaradenému 
športovcovi individuálne do výšky jeho výpočtového prínosu. Tento návrh 
podlieha schváleniu Výkonným výborom ZSL. 
 

4.5. Ak v prípade aplikácie výpočtu podľa odseku 4.2. ostanú v kapitole „Rozvoj 
talentovaných športovcov“ zvyšné prostriedky, tieto sa rozdelia pomerne 
medzi všetkých talentovaných športovcov podľa ich individuálneho podielu 
na prínose prostriedkov pre športové odvetvie vypočítaného podľa odseku 
4.2.. 
 

Článok 5 
KRITÉRIÁ ŠPORTOVÉHO ODVETVIA 

 
A. Všeobecná testovacia batéria 

Pre kategórie U16 a U18 je potrebné okrem špecifických kritérií jednotlivých 
športových disciplín potrebné splniť nasledovné kritériá všeobecnej testovacej 
batérie: 
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ŽENY  MUŽI  

Názov testu Merná jednotka U16 U18 U16 U18 

Beh na 50 m 
(medzičas na 20 m) sekunda 8,6 8,4 7,8 7,5 

12 minútový beh meter 2400 2600 2800 3000 

Skok z diaľky z 
miesta znožmo 

centimeter 175 185 225 236 

Hod plnou loptou 2 
kg (“autový”) 

meter 5,7 6,5 7,0 8,0 

Ľah-sed (60 s) opakovania 37 40 42 45 

Kľuk (ženy - vo 
vzpore kľačmo) 

opakovania 14 16 12 15 

Hĺbka predklonu v 
stoji 

centimeter 10,0 10,0 7,0 7,0 

Drepy na jednej 
nohe 

opakovania 3 5 6 8 

Zhyby (ženy - výdrž 
v zhybe) 

Opakovania 
sekundy 

25 25 5 8 

 
V športových disciplínach lyžovania a snowboardingu platia nasledovné kritéria pre 
zaradenie na Listinu talentov, kategória muži, ženy samostatne v každej vekovej 
kategórií: 
 

B. Zjazdové lyžovanie 

5.1. Starší žiaci: 
Na listinu talentovaných športovcov ZSL budú zaradení športovci z kategórie U16 
(starší žiaci) nasledovne: 
 
5.1.1. Pre zaradenie do TM športovca v druhom roku žiackej kategórie, 15 rokov,  sa 
 športovec musí umiestniť v bezprostredne predchádzajúcej ukončenej 
 súťažnej sezóne do 6. miesta v celkovom hodnotení Pohára žiakov ZSL.  
 
5.1.2. Pre zaradenie do TM športovca v prechodnom roku do kategórie U21, 16 
 rokov, sa športovec musí umiestniť v bezprostredne predchádzajúcej 
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 ukončenej súťažnej sezóne do 3. miesta v celkovom hodnotení Pohára žiakov 
 ZSL.  
 
5.2. Juniori (U21) a Dospelí (U23): 
Na listinu talentovaných športovcov ZSL budú zaradení športovci z kategórie U21 
(juniori) a športovci do veku 23 rokov nasledovne:  
 
5.2.1. Pretekár zaradený do reprezentačného družstva U21 na nasledujúcu sezónu 
 podľa aktuálneho  Nominačného a kvalifikačného predpisu ZSL. 
 
5.2.2. Pretekár do 23 rokov zaradený do reprezentačného družstva RD-COC alebo  
  RD-WC na nasledujúcu sezónu podľa aktuálneho Nominačného   
  a kvalifikačného predpisu ZSL. 

 
5.2.3. Pretekár v kategórii U21, ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol nižšie 
 uvedené hodnoty FIS bodov8 podľa FIS Base List9 pre nadchádzajúcu sezónu  
 sa hodnotí v dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:  

 
a) do 90 bodov po 1. roku U21 v disciplíne SL   
b) do 90 bodov po 1. roku U21 v disciplíne GS  
c) do 105 bodov po 1. roku U21 v disciplíne SG  
d)  do 115 bodov po 1. roku U21 v disciplíne DH  
e)  do 125 bodov po 1. roku U21 v disciplíne SC 
 
f) do 75 bodov po 2. roku U21 v disciplíne SL 
g) do 75 bodov po 2. roku U21 v disciplíne GS 
h) do 90 bodov po 2. roku U21 v disciplíne SG 
i) do 100 bodov po 2. roku U21 v disciplíne DH 
j) do 110 bodov po 2. roku U21 v disciplíne SC 

 
k) do 65 bodov po 3. roku U21 v disciplíne SL 
l) do 65 bodov po 3. roku U21 v disciplíne GS 
m) do 80 bodov po 3. roku U21 v disciplíne SG 
n) do 90 bodov po 3. roku U21 v disciplíne DH 
o) do 100 bodov po 3. roku U21 v disciplíne SC 

 
p) do 58 bodov po 4. roku U21 v disciplíne SL 
q) do 58 bodov po 4. roku U21 v disciplíne GS 
r) do 70 bodov po 4. roku U21 v disciplíne SG 
s) do 80 bodov po 4. roku U21 v disciplíne DH 
t) do 90 bodov po 4. roku U21 v disciplíne SC 

 
8 čím je priemer FIS bodov pretekára nižší, tým je jeho výkonnosť na vyššej úrovni; najlepší pretekár má priemer FIS bodov 0.00 (prirážka) 
9  https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/fis-points-lists.html  

https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/fis-points-lists.html
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u) do 48 bodov po 5. roku U21 v disciplíne SL 
v) do 48 bodov po 5. roku U21 v disciplíne GS 
x) do 60 bodov po 5. roku U21 v disciplíne SG 
y) do 70 bodov po 5. roku U21 v disciplíne DH 
z) do 80 bodov po 5. roku U21 v disciplíne SC 

 
5.2.4. V prípade, že pretekár kategórie U21 dosiahne aspoň v jednej (1) disciplíne 
 bodový výsledok požadovaný pre o jeden (1) rok starší ročník, bude tiež 
 zaradený na listinu talentovaných športovcov. V tomto prípade nie je 
 požadované splnenie bodovej úrovne v druhej inej disciplíne pre príslušný 
 ročník. 

 
5.2.5. Pretekár do veku 23 rokov, ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol nižšie 
 uvedené hodnoty FIS bodovej prirážky podľa FIS Base List10  pre 
 nadchádzajúcu sezónu  sa hodnotí v dvoch (2) najlepších disciplínach 
 nasledovne:  

 
a) do 43 bodov v disciplíne SL 
b)  do 43 bodov v disciplíne GS 
c)  do 55 bodov v disciplíne SG 
d)  do 65 bodov v disciplíne DH 
e)  do 75 bodov v disciplíne SC 

 

C.   Lyžovanie na tráve 

V športových disciplínach lyžovania na tráve platia nasledovné kritéria pre zaradenie 
na Listinu talentov v lyžovaní na tráve, kategória muži, ženy samostatne v každej 
vekovej kategórií: 

 
5.3. Starší žiaci: 
Na listinu talentovaných športovcov ZSL budú zaradení športovci z kategórie U16 
(starší žiaci) nasledovne:  
 
Z kategórie starších žiakov (druhým rokom starší žiak prechádzajúci do kategórie 
U21), všetci, ktorí sa umiestnili do 4. miesta v celkovom hodnotení súťaže Grasski 
FIS Children Cup10 v lyžovaní na tráve z bezprostredne predchádzajúcej ukončenej 
súťažnej sezóne.  
 
5.4. Juniori (U21)   

Na Listinu talentovanej mládeže budú zaradení v kategórii U21 samostatne tí 
športovci, ktorí v FIS Base List dosiahli maximálne úroveň 50 bodov vrátane, v jednej 

 
10  https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/fis-points-lists.html  

https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/fis-points-lists.html
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disciplíne, alebo v bezprostredne predchádzajúcej ukončenej súťažnej sezóne 
dosiahli jedno (1) umiestnenie s indexom IOV pod 50  na Majstrovstvách sveta 
juniorov, Majstrovstvách sveta, alebo Svetovom pohári. 
 
5.5. Dospelí (U23)   
Na Listinu talentovanej mládeže budú zaradení v kategórii muži a ženy samostatne 
tí športovci, ktorí v FIS Base List dosiahli maximálne 50 bodov v jednej disciplíne, 
alebo v bezprostredne predchádzajúcej ukončenej súťažnej sezóne dosiahli aspoň 
dve (2) umiestnenia s indexom IOV pod 50  na Majstrovstvách sveta, alebo 
Svetovom pohári.  
 

D. Bežecké lyžovanie 

5.6. Vo všetkých kategóriách (U16, U18, U20 a U23) bežeckého lyžovania sa 
 hodnotí priemer FIS bodov11 určený podľa poslednej FIS bodovej listiny12 z 
 bezprostredne predchádzajúcej ukončenej súťažnej sezóny pre vytrvalostné 
 disciplíny (distance) a šprint (sprint), alebo  najlepší jednorazový FIS bodový 
 výsledok dosiahnutý v bezprostredne predchádzajúcej ukončenej súťažnej 
 sezóne.  

5.7. V prípade nesplnenia určeného výkonnostného priemeru FIS bodov, pretekár 
môže splniť podmienky na zaradenie aj jedným jednorazovým výsledkom, 
ktorého hodnota voči požadovanému priemeru FIS bodov je menej ako 90% 
priemeru vrátane. 

5.8. V prípade nesplnenia kritérií FIS bodov pre jednotlivé kategórie, nebude na 
Listinu talentov ZSL zaradený žiadny pretekár. 

 5.9. Pri prechode z nižšej vekovej kategórie do vyššej vekovej kategórie v prípade, 
že nebude splnený bod 5.15, nebude na Listinu talentov ZSL zaradený žiadny 
pretekár. 

5.10. Na Listinu talentovaných športovcov sú zaradení všetci športovci (muži/ženy), 
ktorí splnili kritéria zaradenia do reprezentačných družstiev v bežeckom 
lyžovaní podľa aktuálneho Súťažného predpisu ZSL vyhodnotením 
bezprostredne predchádzajúcej ukončenej súťažnej sezóny. 

5.11. Kritéria nemožno splniť počas letnej sezóny na pretekoch v behu na 
kolieskových lyžiach. 

 
11  čím je priemer FIS bodov pretekára nižší, tým je jeho výkonnosť na vyššej úrovni; najlepší pretekár má priemer 
FIS bodov 0.00 (prirážka) 
12 https://www.fis-ski.com/DB/cross-country/fis-points-lists.html 

 

https://www.fis-ski.com/DB/cross-country/fis-points-lists.html


 
 
 
PREDPIS O KRITÉRIÁCH, ÚČELU A ROZDELENIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU 

UZNANÉMU ŠPORTU NA ÚČEL ROZVOJA TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV ZSL 
 

ZSL-005, Vydanie: 09.12.2021 

15 
 

5.12. Mladšie dorastenky prvým rokom (U16) (plnenie do kategórie U16 druhým 
 rokom): 

 V kategórii mladšieho dorastu prvým rokom budú do Talentovanej mládeže 
 zaradení prví dvaja pretekári  v celkovom hodnotení Pohára ZSL v 
 uplynulej sezóne. 

5.13 Mladšie dorastenky (U16) (plnenie do kategórie U18 prvým rokom) vo 
 vytrvalostných disciplínach: 

 Mladšia dorastenka plní kritériá pre kategóriu U18 menej ako priemer 
hodnoty 230 FIS bodov, alebo úroveň 207 FIS bodov dosiahnutá jediným 
výsledkom. 

5.14. Mladšie dorastenky (U16) (plnenie do kategórie U18 prvým rokom) v šprinte: 

 Mladšia dorastenka plní kritériá pre kategóriu U18 menej ako priemer 
hodnoty 330 FIS     bodov, alebo úroveň 297 FIS bodov dosiahnutá jediným 
výsledkom. 

5.15. Staršie dorastenky (U18) prvým rokom (plnenie do kategórie U18 druhým 
 rokom) vo vytrvalostných disciplínach: 

 Staršia dorastenka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu U18 druhým 
rokom menej ako priemer hodnoty 205 FIS bodov, alebo úroveň 185 FIS 
bodov dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.16. Staršie dorastenky (U18) prvým rokom (plnenie do kategórie U18 druhým 
 rokom) v šprinte: 

 Staršia dorastenka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu U18 druhým 
rokom menej ako priemer hodnoty 270 FIS bodov, alebo úroveň 243 FIS 
bodov dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.17. Juniorky (U20) vo vytrvalostných disciplínach: 

5.17.1. Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým 
rokom) menej  ako priemer 160 FIS bodov, alebo úroveň 144 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.17.2. Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom 
menej   ako priemer hodnoty 150 FIS bodov, alebo úroveň 135 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 
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5.18. Juniorky (U20) v šprinte: 

5.18.1. Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým 
rokom) menej ako priemer hodnoty 225 FIS bodov, alebo úroveň 203 FIS 
bodov dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.18.2. Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom 
menej ako priemer hodnoty 195 FIS bodov, alebo úroveň 176 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.19. Juniorky do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach: 

5.19.1. Juniorka druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako 135 
FIS bodov, alebo úroveň 122 FIS bodov dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.19.2. Juniorka kategórie U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom s 
priemerom bodov  menej ako 122 FIS bodov, alebo úroveň 108 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.19.3. Juniorka kategórie U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom s 
priemerom bodov menej ako 110 FIS bodov, alebo úroveň 99 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.20. Juniorky do 23 rokov (U23) v šprinte: 

5.20.1. Juniorka druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako 
priemer hodnoty 180 FIS bodov, alebo úroveň 162 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.20.2. Juniorka U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako 
priemer hodnoty 150 FIS bodov, alebo úroveň 135 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.20.3. Juniorka U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako 
priemer hodnoty 136 FIS bodov, alebo 122 FIS bodov dosiahnutá jediným 
výsledkom. 

5.21. Mladší dorastenci prvým rokom (U16) (plnenie do kategórie U16 druhým 
 rokom): 

 V kategórii mladšieho dorastu prvým rokom budú do Talentovanej mládeže 
 zaradení prví dvaja (2) pretekári  v celkovom hodnotení Pohára ZSL v 
 uplynulej sezóne. 

5.22. Mladší dorastenci (U16) (plnenie do kategórie U18 prvým rokom) vo 
 vytrvalostných disciplínach: 
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 Mladší dorastenec plní kritériá pre kategóriu U18 menej ako priemer hodnoty 
220 FIS bodov, alebo úroveň 198 FIS bodov dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.23. Mladší dorastenci (U16) (plnenie do kategórie U18 prvým rokom) v šprinte: 

 Mladší dorastenec plní kritériá pre kategóriu U18 menej ako priemer hodnoty 
300 FIS bodov,     alebo úroveň 270 FIS bodov dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.24. Starší dorastenci (U18) prvým rokom (plnenie do kategórie U18 druhým 
 rokom) vo vytrvalostných disciplínach: 

 Starší dorastenec prvým rokom plní kritériá pre kategóriu U18 druhým rokom 
menej ako priemer hodnoty 190 FIS bodov, alebo úroveň 171 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.25. Starší dorastenci (U18) prvým rokom (plnenie do kategórie U18 druhým 
 rokom) v šprinte: 

 Starší dorastenec prvým rokom plní kritériá pre kategóriu U18 druhým rokom 
menej ako priemer hodnoty 265 FIS bodov, alebo úroveň 239 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.26. Juniori vo vytrvalostných disciplínach: 

5.26.1. Starší dorastenec druhý rok plní kritériá pre kategóriu juniorov prvým rokom 
menej ako priemer hodnoty 151 FIS bodov, alebo úroveň 136 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.26.2. Junior prvým rokom plní kritériá pre kategóriu juniorov druhým rokom menej 
ako priemer hodnoty 140 FIS bodov, alebo úroveň 126 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.27. Juniori v šprinte: 

5.27.1. Starší dorastenec druhý rok plní kritériá pre kategóriu juniorov prvým rokom 
menej ako priemer hodnoty 190 FIS bodov, alebo úroveň 171 FIS bodov 
dosiahnutá jediným výsledkom. 

5.27.2. Junior prvým rokom plní kritériá pre kategóriu juniorov druhým rokom menej 
ako priemer hodnoty 175 FIS bodov, alebo úroveň 158 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.28. Juniori do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach: 

5.28.1. Junior druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako priemer 
hodnoty 130 FIS bodov, alebo úroveň 117 FIS bodov dosiahnutá jediným 
výsledkom. 
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5.28.2. Junior U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako 
priemer hodnoty 110 FIS bodov, alebo úroveň 99 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.28.3. Junior U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako 
priemer hodnoty 90 FIS bodov, alebo úroveň 81 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.29. Juniori do 23 rokov (U23) v šprinte: 

5.29.1. Junior druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako priemer 
hodnoty 155 FIS bodov, alebo úroveň 140 FIS bodov dosiahnutá jediným 
výsledkom. 

5.29.2. Junior U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako 
priemer hodnoty 140 FIS bodov, alebo úroveň 126 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

5.29.3. Junior U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako 
priemer hodnoty 125 FIS bodov, alebo úroveň 113 FIS bodov dosiahnutá 
jediným výsledkom. 

E. Skoky na lyžiach  
 

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie 
na Listinu talentov v skokoch na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne v každej 
vekovej kategórií: 
 
5.30. Na listinu talentovanej mládeže budú v kategórii muži a ženy zaradení  tí 
 pretekári, ktorí v bezprostredne predchádzajúcej sezóne bodovali 
 v kategórii FIS children a ich aktuálne výsledky predpokladajú aktívnu účasť 
 na aktuálnych MSJ (od 16. roku). 
 
5.31. Na listinu talentovanej mládeže budú v kategórii muži a ženy zaradení tí 
 pretekári, ktorí v bezprostredne predchádzajúcej sezóne bodovali min 
 v kategórii FIS a ich aktuálne výsledky primerané umiestnenie na aktuálnych 
 MSJ (s indexom IOV pod 65).  
 
5.32. Na Listinu talentovanej mládeže budú zaradení v kategórii muži a ženy tí 
 športovci, ktorých aktuálna výkonnosť predurčuje byť platným členom 
 športového družstva, ktoré v nasledujúcej sezóne bude bodovať vo FIS 
 úrovni. V takýchto prípadoch je športovo-technický riaditeľ povinný 
 vypracovať dôvodovú správu, a následne návrh prejednať s Výkonným 
 výborom ZSL. 
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F. Severská kombinácia  
 

V športových disciplínach severskej kombinácie platia nasledovné kritéria pre 
zaradenie na Listinu talentov v severskej kombinácii, kategória muži, ženy 
samostatne v každej vekovej kategórií: 
 
5.33. Na listinu talentovanej mládeže budú v kategórii muži a ženy zaradení tí 
 pretekári, ktorí v bezprostredne predchádzajúcej sezóne bodovali v kategórii 
 FIS children a ich aktuálne výsledky predpokladajú aktívnu účasť na 
 aktuálnych MSJ (od 16. roku). 
 
5.34. Na listinu talentovanej mládeže budú v kategórii muži a ženy zaradení tí 
 pretekári, ktorí v bezprostredne predchádzajúcej sezóne bodovali min 
 v kategórii FIS a ich aktuálne výsledky primerané umiestnenie na aktuálnych 
 MSJ (s indexom IOV pod 65). 
 
5.35. Na Listinu talentovanej mládeže budú zaradení v kategórii muži a ženy tí 
 športovci, ktorých aktuálna výkonnosť predurčuje byť platným členom 
 športového družstva, ktoré v nasledujúcej sezóne bude bodovať vo FIS 
 úrovni. V takýchto prípadoch je športovo-technický riaditeľ povinný 
 vypracovať dôvodovú správu, a následne návrh prejednať s Výkonným 
 výborom ZSL. 

 
 G. Lyžovanie telemarkom 

 
V športových disciplínach lyžovania telemarkom platia nasledovné kritéria pre 
zaradenie na Listinu talentov v lyžovaní telemarkom, kategória muži, ženy 
samostatne v každej vekovej kategórií: 
 
5.36. Na Listinu talentovanej mládeže budú zaradení v kategórii muži a ženy 
 samostatne tí športovci, ktorí v bázovej listine FIS bodovej prirážky pre 
 nadchádzajúcu súťažnú sezónu dosiahli maximálne úroveň 80 bodov vrátane 
 v jednej disciplíne, alebo v bezprostredne predchádzajúcej ukončenej 
 súťažnej sezóny dosiahli jedno (1) umiestnenie s indexom IOV pod 50 na 
 Majstrovstvách sveta juniorov, Majstrovstvách sveta, Olympijských hrách, 
 alebo Svetovom pohári. 

 
H. Akrobatické lyžovanie 

 
5.37. V športových disciplínach vo akrobatickom lyžovaní, Slopestyle, Big Air platia 
 nasledovné kritéria pre zaradenie na Listinu talentov v akrobatickom lyžovaní, 
 vo veku 13-20 rokov. Kritériá sú plnené podľa veku a kategórie, kedy 
 športovec po ich následnom splnení bude zaradený do talentovanej mládeže 
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 v bezprostredne nadchádzajúcej sezóne. Kritériá pre zaradenie do TM pre 
 nasledujúcu sezónu: 

 
VEK KRITÉRIUM MUŽI ŽENY 

12 A Rotácia o 720 stupňov do ľubovoľnej 
strany a ľubovoľným grabom 

Rotácia o 360 stupňov s 
grabom 

13 A Trik 1: Cork 720 ľubovoľná strana 
a ľubovoľný grab ;  
Trik 2: Rotácia o 540 stupňov do 
opačnej strany ako trik 1 
s ľubovoľným grabom 

Rotácia o 720 stupňov 
do ľubovoľnej strany 
s ľubovoľným grabom 

14 A Akýkoľvek double cork Trik 1: Cork 720, 
ľubovoľná strana 
a ľubovoľný grab ;  
Trik 2: Switch 360 do 
ľubovoľnej strany 
a ľubovoľný grab 

B Switch 720 s ľubovoľným grabom Salto vpred alebo vzad 
15 A 5 FIS bodov 5 FIS bodov 
16 A 10 FIS bodov 10 FIS bodov 
17 A 15 FIS bodov 15 FIS bodov 
18 A 20 FIS bodov 20 FIS bodov 
19 A 25 FIS bodov 25 FIS bodov 

 
5.38. Pretekár, ktorý sa vo veku 12-19 rokov stane víťazom Pohára ZSL  
  v akrobatickom lyžovaní vo svojej kategórii (žiaci, juniori, seniori), bude 
  zaradený do talentovanej mládeže v bezprostredne nadchádzajúcej sezóne. 
 
5.39. FIS bodové kritériá predstavujú dosiahnutie nižšie uvedenej hodnoty FIS 
  bodov podľa Preview Base List aktuálnej súťažnej sezóny z mesiaca máj. 
 
5.40. Splnenie vyššie uvedených kritérií v bode 5.49. alebo 5.50. športovcovi  
  zaisťuje zaradenie do talentovanej mládež pre bezprostredne nasledujúcu 
  sezónu. 
5.41. Vekom sa rozumie dosiahnutie veku podľa roka narodenia v prebiehajúcej 
  sezóne od 1. januára. 
 
5.42. V športovej disciplíne Ski Cross platia nasledovné kritéria pre zaradenie na 
  Listinu talentov v Ski Cross-e, vo veku 18-23. Kritériá sú plnené podľa veku 
  a kategórie, aby športovec po ich následnom splnení bol zaradený do  
  talentovanej mládeže v bezprostredne nadchádzajúcej sezóne. Kritériá pre 
  zaradenie: 

 
VEK MUŽI ŽENY 
17 15 FIS bodov 15 FIS bodov 
18 20 FIS bodov 20 FIS bodov 
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19 25 FIS bodov  25 FIS bodov 
20 30 FIS bodov 30 FIS bodov 
21 35 FIS bodov 35 FIS bodov 
22 35 FIS bodov 35 FIS bodov 

 
5.42. Splnenie vyššie uvedených kritérií v bode 5.54. športovcovi zaisťuje 

zaradenie do talentovanej mládež pre bezprostredne nasledujúcu sezónu. 
 

5.43. Vekom sa rozumie dosiahnutie veku podľa roka narodenia v prebiehajúcej 
sezóne od 1. januára. 

 
I. Snowboarding 

 
5.44. V športových disciplínach Freestyle snowboardingu Slopestyle, Big Air 

platia nasledovné kritéria pre zaradenie na Listinu talentov vo freestyle 
snowboardingu, vo veku 13-20 rokov. Kritériá sú plnené podľa veku 
a kategórie, kedy športovec po ich následnom splnení bude zaradený do 
talentovanej mládeže v bezprostredne nadchádzajúcej sezóne. Kritériá pre 
zaradenie do TM pre nasledujúcu sezónu: 

 
VEK KRITÉRIUM MUŽI ŽENY 

12 A Rotácia o 720 stupňov do 
ľubovoľnej strany 
a ľubovoľným grabom 

Rotácia o 360 stupňov s grabom 

B Umiestnenie Top 10 v rámci 
pretekov Vally Ralley 

Umiestnenie Top 10 v rámci 
pretekov Vally Ralley 

13 A Cork 720 ľubovoľná strana 
a ľubovoľný grab 

Rotácia o 540 stupňov do 
ľubovoľnej strany s ľubovoľným 
grabom 

B Umiestnenie Top 10 vo 
World Rookie Tour 
v kategórii Grom 

Umiestnenie Top 10 vo World 
Rookie Tour v kategórii Grom 

14 A 10 FIS bodov alebo 75 WSPL 
bodov 

10 FIS bodov alebo 75 WSPL 
bodov 

B World rookie tour v rámci 
jedného kola do Top 10 

World rookie tour v rámci 
jedného kola do Top 10 

15 A 10 FIS bodov 10 FIS bodov 
16 A 15 FIS bodov 15 FIS bodov 
17 A 20 FIS bodov 20 FIS bodov 
18 A 25 FIS bodov 25 FIS bodov 
19 A 30 FIS bodov 30 FIS bodov 

 
5.45. Pretekár, ktorý sa vo veku 12-19 rokov stane víťazom Pohára ZSL 

v snowboard freestyle vo svojej kategórii (žiaci, juniori, seniori), bude 
zaradený do talentovanej mládeže v bezprostredne nadchádzajúcej 
sezóne. 
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5.46. FIS bodové kritériá predstavujú dosiahnutie nižšie uvedenej hodnoty FIS 

bodov podľa Preview Base List aktuálnej súťažnej sezóny z mesiaca máj. 
 

5.47. Splnenie vyššie uvedených kritérií v bode 5.44 alebo 5.45 športovcovi 
zaisťuje zaradenie do talentovanej mládež pre bezprostredne nasledujúcu 
sezónu. 

 
5.48. Vekom sa rozumie dosiahnutie veku podľa roka narodenia v prebiehajúcej 

sezóne od 1. januára. 
 

5.49. V športovej disciplíne Snowboard Cross platia nasledovné kritéria pre 
zaradenie na Listinu talentov v Snowboard Cross-e, vo veku 17-23 rokov. 
Kritériá sú plnené podľa veku a kategórie, kedy športovec po ich 
následnom splnení bude zaradený do talentovanej mládeže 
v bezprostredne nadchádzajúcej sezóne. Kritériá pre zaradenie: 

 
VEK MUŽI ŽENY 
16 15 FIS bodov 15 FIS bodov 
17 20 FIS bodov 20 FIS bodov 
18 20 FIS bodov 20 FIS bodov 
19 25 FIS bodov 25 FIS bodov 
20 30 FIS bodov 30 FIS bodov 
21 35 FIS bodov 35 FIS bodov 
22 40 FIS bodov 40 FIS bodov 

 
5.50. FIS bodové kritériá predstavujú dosiahnutie nižšie uvedenej hodnoty FIS 

bodov podľa Preview Base List aktuálnej súťažnej sezóny z mesiaca máj. 
 

5.51. Splnenie vyššie uvedených kritérií v bode 5.49 športovcovi zaisťuje 
zaradenie do talentovanej mládež pre bezprostredne nasledujúcu sezónu. 

 
5.52. Vekom sa rozumie dosiahnutie veku podľa roka narodenia v prebiehajúcej 

sezóne od 1. januára. 
 

5.53. V športovej disciplíne Alpský snowboarding platia nasledovné kritéria pre 
zaradenie na Listinu talentov v alpskom snowboardingu, vo veku 17-23 
rokov. Kritériá sú plnené podľa veku a kategórie, kedy športovec po ich 
následnom splnení bude zaradený do talentovanej mládeže 
v bezprostredne nadchádzajúcej sezóne. Kritériá pre zaradenie: 

 
VEK MUŽI ŽENY 
16 10 FIS bodov 10 FIS bodov 
17 15 FIS bodov 15 FIS bodov 
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18 15 FIS bodov 15 FIS bodov 
19 20 FIS bodov 20 FIS bodov 
20 25 FIS bodov 25 FIS bodov 
21 30 FIS bodov 30 FIS bodov 
22 35 FIS bodov 35 FIS bodov 

 
5.54. FIS bodové kritériá predstavujú dosiahnutie nižšie uvedenej hodnoty FIS 

bodov podľa Preview Base List aktuálnej súťažnej sezóny z mesiaca máj. 
 

5.55. Splnenie vyššie uvedených kritérií v bode 5.66 športovcovi zaisťuje 
zaradenie do talentovanej mládež pre bezprostredne nasledujúcu sezónu. 

 
5.56. Vekom sa rozumie dosiahnutie veku podľa roka narodenia v prebiehajúcej 

sezóne od 1. januára. 
 

Článok 6. 
TELOVÝCHOVNÁ ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA 

6.1. Každý člen skupiny Talentovanej mládeže ZSL je povinný absolvovať 
športovú telovýchovnú zdravotnú prehliadku v rozsahu vyžadovanom 
osobitným vykonávacím predpisom13 na účely posúdenia jeho zdravotnej 
spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.  
 

6.2. Ihneď po schválení konečnej verzie Listiny talentov ZSL je športovo-technický 
riaditeľ odvetvia povinný oznámiť športovcom povinnosť absolvovania 
športovej zdravotnej prehliadky a následne skontrolovať jej vykonanie 
a platnosť.  
 

6.3. V zmysle §15 Zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „Zákon“) je športový 
klub povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec 
s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, 
najmenej raz ročne podrobil telovýchovnej zdravotnej prehliadke.  
 

6.4. Športovec, ktorý nemá platnú telovýchovnú zdravotnú prehliadku, alebo ju 
do stanoveného termínu neabsolvuje, bude na základe tejto skutočnosti 
z Listiny talentov ZSL okamžite vyradený a to až do doby nápravy tejto 
skutočnosti.  
 

6.5. Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva ako odborný garant 
telovýchovných lekárov vydala zoznam akreditovaných telovýchovno-

 
13 § 5 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení a Vyhláška č. 51/2016 Z. z. MŠVVaŠ SR, ktorou sa 
ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou telovýchovnej lekárskej prehliadky. 
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lekárskych pracovísk14, kde je možné absolvovať „platnú“ prehliadku. Len 
potvrdenie z týchto pracovísk je uznávané ako platná prehliadka. Ak ide o 
talentovaného športovca, zdravotnú spôsobilosť môže posúdiť aj lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (títo lekári sa nenachádzajú 
v  uvedenom zozname).  
 

6.6. Po absolvovaní lekárskej prehliadky športovcom za príslušný kalendárny rok 
zašle klub na ZSL najneskôr do 30.11. každého roka žiadosť o preplatenie 
nákladov za lekársku prehliadku pre športovcov s jeho klubovou 
príslušnosťou, ktorí sú uvedení na  zverejnenej Listine talentov ZSL pre 
príslušný rok. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe tejto smernice a prílohou 
žiadosti je potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky jednotlivých 
športovcov s vyznačením spôsobilosti na vykonávanie športovej činnosti a 
kópia dokladov o úhrade nákladov na lekársku prehliadku. Žiadosť o 
preplatenie nákladov môže zaslať  ZSL individuálne aj športovec v prípade, že 
náklady na lekársku prehliadku hradil sám bez účasti klubu. V tomto prípade 
však prikladá originály dokladov o úhrade nákladov na lekársku prehliadku.  
 
 

Článok 7 
VYRADENIE Z LISTINY TALENTOV ZSL 

 
7.1. Športovci sú vyradení z Listiny talentov ZSL predchádzajúcej súťažnej sezóny 

ku 30.04. kalendárneho roku.  
 

7.2. Športovci môžu byť vyradení z Listiny talentov ZSL kedykoľvek behom 
súťažnej sezóny na návrh športovo-technického riaditeľa odvetvia ak: 
 
a) zanechali aktívnu športovú činnosť,  
b) im bola zistená neplatná telovýchovná zdravotná prehliadka,  
c) im bola uložená sankcia Disciplinárnej komisie ZSL, alebo sankcia 

Antidopingovej agentúry SR. 
 

Článok 8 
EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE ZSL 

 
8.1. Športovec zaradený na Listinu talentov ZSL je financovaný z príspevku 

MŠVVaŠ SR uznanému športu, kapitola „Rozvoj talentovaných športovcov“ 
pre daný kalendárny rok a na základe schváleného rozdelenia prostriedkov 
podľa článku 4 tohto predpisu. Okrem financovania z účelovej kapitoly 
„Rozvoj talentovaných športovcov“, takýto športovec môže byť financovaný 

 
14 Aktuálny zoznam akreditovaných pracovísk telovýchovného lekárstva je uvedený na stránke MŠVVaŠ SR pod 
nasledovným odkazom:  https://www.minedu.sk/ine-zverejnovane-informacie-zoznamy-a-pod/ 
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z iných finančných zdrojov ZSL, alebo klubu, ku ktorému má klubovú 
príslušnosť.  

 
8.2. Športovec zaradený na Listinu talentov ZSL uzatvára so športovou 

organizáciou, v ktorej vykonáva športovú činnosť a je vedený v jej zdrojovej 
evidencii (športový klub), zmluvu o príprave talentovaného športovca15. 
 

8.3. Športovec musí byť evidovaný v Informačnom systéme športu16, a to 
najneskôr do 30.6. kalendárneho roku, v ktorom je na Listinu talentov ZSL 
zaradený.  
 

8.4. Za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod 
finančných prostriedkov z účtu ZSL pre príjem PUŠ17 za účelom úhrady 
oprávnených preukázaných výdavkov účelu nasledovne: 

 
a) priama úhrada dodávateľovi tovaru alebo služby, ktorú športovec využil 

oproti   finančnému dokladu dodávateľa tovaru alebo služby vystaveného na 
ZSL, 

 
b) na účet vlastných zdrojov ZSL, ak ZSL uhradil z vlastných finančných 

prostriedkov oprávnený výdavok pre športovca oproti finančnému dokladu 
dodávateľa tovaru alebo služby vystaveného na ZSL, 

 
c) na bankový účet klubu športovca určený pre príjem verejných prostriedkov, 

ak tento klub z vlastných finančných prostriedkov uhradil v prospech 
športovca oprávnený výdavok na účel oproti finančnému dokladu dodávateľa 
tovaru, alebo služby, vystaveného na klub, alebo športovca. Konateľ klubu je 
povinný vyúčtovať predmetné výdavky  prostredníctvom Vyúčtovacieho 
formuláru ZSL a to najneskôr do 15 dní od vykonania úhrady. 

 
8.5.     Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže 

ZSL, ktoré sa poskytujú klubom je, že tieto organizácie spĺňajú podmienku 
mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov, predovšetkým mať 
zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov a sú 
evidované v Informačnom systéme športu18. 

 
8.6. Použitie prostriedkov z kapitoly „Rozvoj talentovaných športovcov“ sa deje 

v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o PUŠ medzi MŠVVaŠ SR a ZSL. 
 

 
15 §4, ods.4, Zákon o športe č.440/2015 v platnom znení 
16 § 80 Zákona o športe č.440ú2015, ods. 2, min. písm. a), b), f), k) n) až q)) 
17 https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK0309000000005111759493 
18 § 66 Zákona č. 440/2015 Z.z. o  športe v platnom znení 
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8.7. Za oprávnené výdavky z tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované 
v zmluve  o PUŠ na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných 
športovcov vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, 
ktorými sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športových 
reprezentantov a realizačných tímov v mládežníckych vekových kategóriách 
na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe.  
 

8.8.     Oprávneným výdavkom z kapitoly „Rozvoj talentovaných športovcov“ sú:  

a) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné preteky a 
stretnutia v SR a zahraničí, 
b) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy, 
c) zdravotné poistenie, 
d) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 
e) diagnostika, 
f) regenerácia a rehabilitácia, 
g) športové oblečenie, športové náradie a iné materiálne vybavenie 
neinvestičného charakteru, 
h) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na 
zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho 
vzťahu, alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a 
inštruktorov športu,  
i) preprava športového materiálu a náradia, 
j) dopingovú kontrolu,  
k) cestovné poistenie športovcov,  
l) poplatky za účasť na súťažiach. 
 

8.9. Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na 
preukázanie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti výdavku. 
 

8.10. Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho 
vyúčtovania prostriedkov) pridelené prostriedky tohto príspevku alebo 
nebudú vyčerpané prostriedky z kapitoly Rozvoja talentovaných športovcov 
alpského lyžovania, bežeckého lyžovania, akrobatického lyžovania, 
snowboardingu, lyžovania na tráve, skokov na lyžiach, severskej kombinácie, 
lyžovaní telemarkom alebo lyžovaní vo voľnom teréne do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka, tieto prostriedky sa použijú na materiálne zabezpečenie 
iných talentovaných športovcov príslušného odvetvia lyžiarskeho športu 
alebo iného odvetvia. O tomto presunutí nevyčerpaných prostriedkov 
rozhodne Výkonný výbor ZSL do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka. 
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Článok 9 
ZAVEREČNÉ USTANOVENIE 

  
9.1. Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do rozporu so znením 

Zákona o športe, alebo jeho vykonávacím predpisom, alebo iného 
zákonného predpisu SR, takéto ustanovenie sa nepoužije a namiesto 
neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho 
predpisu. 

  
9.2. Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do rozporu so znením 

Stanov ZSL alebo ich vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa 
nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie Stanov ZSL 
alebo vykonávacieho predpisu.  

 
9.3. Tento predpis nadobúda platnosť schválením Konferenciou ZSL dňa 

16.12.2021 s účinnosťou od 16.12.2021.   
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Zmluva o príprave talentovaného športovca 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 48 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z.  o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “ZoŠ”) 
 

ďalej len „zmluva“ 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1. ŠPORTOVEC: 
Meno: 
Priezvisko: 
Nar.: 
R.č.: 
ID v IS športu: 
Národnosť: 
Trvale bytom: 
Korešpondenčná adresa: 
Bankové spojenie: 
 
ďalej len „Športovec“ 
 
2. Športový klub, o.z. 
IČO:   
ID v Informačnom systéme športu: 
Sídlo:      
Bankové spojenie:    
Zastúpený:      
Zapísaný v občianskych združení na MV SR, č. spisu: .....................od ............................ 
 
ďalej len „ŠK“ 

 
uzatvorili dňa X.Y.2021 zmluvu o príprave talentovaného športovca s nasledujúcim 

obsahom: 
 

Článok 1. 
ZÁKLADNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA 

 
1. Športovec je talentovaným športovcom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 ZoŠ a 

podpisom zmluvy prehlasuje, že má spôsobilosť športovca mať v zmluvných 
vzťahoch práva a povinnosti v zmysle ZoŠ. 

 
2. ŠK je športovou organizáciou vykonávajúcou športovú činnosť v zmysle § 16 

ods.1 ZoŠ, ako národný športový zväz pre lyžovanie. 
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3. ŠK  je členom Zväzu slovenského lyžovania, o.z., ktorý je národným športovým 
zväzom pre uznaný šport „lyžovanie“.  

 
4. Športovec je osoba s príslušnosťou k ŠK v zmysle ustanovenia § 3 písm. k) ZoŠ. 
 
5. Pre účely tejto zmluvy je: 

● športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora 
alebo rozvoj  športu, 
● zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v 
kategórii  dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe 
výkonnostných kritérií, 
● súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených 
športovou  organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového 
výsledku alebo porovnanie  športového výkonu, 
● pravidlami súťaže pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, 
ktorých  súčasťou sú najmä 
- podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži, 
- športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť a 
● spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži, 
● integritou športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a 
nepredvídateľnosť priebehu a  výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a 
podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom  súťaže a počas celého 
priebehu súťaže, 
● príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená 

- registráciou za ŠK, 
- športovou reprezentáciou, 
- členským vzťahom k ŠK, 
- príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom 

ŠK, 
● športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, 
združujúca iné  športové organizácie, športovcov a športových odborníkov, 
● mládežou športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v 
súťaži, do  skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku, 
● 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 do 23 rokov veku, ktorý prejavil 
vysokú úroveň  talentu, športových zručnosti a športových schopností a je 
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zaradený do Zoznamu talentovaných športovcov Národného športového 
zväzu;  

 
Článok 2. 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA 
 
1. Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný Športovec zaväzuje 

vykonávať šport v mene ŠK a ŠK sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu 
talentovaného Športovca.  

 
2. Športovec sa zaväzuje vykonávať druh športu: .......................................... 
 
3. Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do 

konca súťažného obdobia určeného predpismi ŠK, v ktorom športovec dovŕši 
vek podľa § 4 ods. 5 ZoŠ. Ak predpisy ŠK neurčujú koniec súťažného obdobia, 
platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia hornej hranice veku talentovaného 
športovca. 

 
4. Športovec, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o príprave talentovaného 

športovca má tieto základné povinnosti 
a. zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených ŠK, 
b. vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového 
 výkonu a najlepšieho športového výsledku, 
c. pripravovať sa sústavne na súťaž podľa pokynov ŠK, 
d. nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre 
 v športe, ktorý  vykonáva, 
e. dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom s ŠK, 
f. dodržiavať predpisy ŠK, pre ktorú vykonáva šport, s ktorými ho ŠK riadne 
 oboznámila19, 
g. oboznámiť sa a riadiť sa predpismi príslušného športu20, 
h. dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu ŠK; 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, 
i. nevykonávať nebezpečné činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
 ŠK, 
j. chrániť majetok ŠK, ktorý mu bol zverený, pred jeho stratou alebo 
 poškodením a vrátiť tento majetok po skončení trvania tejto zmluvy 
 neodkladne do skladu ŠK, 
k. oznámiť bezodkladne ŠK zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej 
 spôsobilosti na vykonávanie športu, 

 
19 Štatút športovca a reprezentanta ZSL 
20 FIS ICR Joint regulations for skiing 
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l. absolvovať lekársku prehliadku, lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon 
 na základe  pokynu ŠK, 
m. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno ŠK a Národného 
 športového  zväzu, ktorého je športovec členom. 

 
5. ŠK je povinný 

a. vytvárať vhodné podmienky na vykonávanie športu, 
b. zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností 
a  schopností  talentovaného Športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa 
 článku 2, odsek 5,  písmena d), 
c. zabezpečiť sústavnú prípravu Športovca na súťaž na základe vzájomne 
 odsúhlaseného  harmonogramu športovej prípravy (príloha č.1) 
d. monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného 
 Športovca, 
e. zabezpečiť účasť Športovca na súťaži pod vedením trénera s požadovanou 
 odbornou spôsobilosťou na základe odsúhlaseného plánu súťaží (príloha č.2), 
f. umožniť športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii, 
g. zabezpečiť v súvislosti s vykonávaním športu zdravotnú starostlivosť, 
 regeneráciu a  oddych Športovca na základe odsúhlaseného 
 harmonogramu športovej prípravy (príloha č.1), 
h. organizovať športovú prípravu talentovaného Športovca tak, aby bol  
 zabezpečený  výchovno-vzdelávací proces talentovaného Športovca, 
i. rešpektovať voľbu talentovaného Športovca pri výbere strednej školy alebo 
 vysokej školy a prípravu na povolanie, 
j. umožniť Športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy 
 alebo  študenta vysokej školy, 
k. zabezpečiť výchovu talentovaného Športovca v oblasti boja proti negatívnym 
 javom  v športe, 
l. uhrádzať náklady na prípravu talentovaného Športovca na vykonávanie 
 športu v ŠK  v dohodnutom rozsahu. Tento rozsah je predmetom 
 samostatného dodatku k tejto zmluve (príloha č.2). 

 
Článok 3 

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 
1. Tento zmluvný vzťah o príprave talentovaného Športovca zaniká 

a. uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, 
b. smrťou Športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, 
c. zánikom ŠK bez právneho nástupcu. 
d. dohodou, 
e. výpoveďou alebo 
f. okamžitým skončením. 
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g. v súlade s čl. 3, ak si zmluvné strany dohodnú aj iný spôsob zániku zmluvného 
 vzťahu. 

 
2. Okamžité skončenie zmluvného vzťahu: 
2.1 Športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah, ak 

a. ŠK porušil závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo 
 rozhodnutia Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS alebo všeobecne záväzné 
 právne predpisy alebo 
b. športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu, 
 alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie 
 športovca pričom  strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym 
 posudkom, podľa ktorého Športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport. 

2.2 ŠK je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah, ak Športovec 
a. porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a) až d) ZoŠ, 
b. zúčastnil sa bez súhlasu ŠK na súťaži za inú športovú organizáciu, 
c. porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie ŠK, alebo FIS, 
d. porušil zákaz dopingu, 
e. manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu 
 priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením 
 súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo bol odsúdený  na 
 nepodmienečný trest  odňatia slobody. 

 
6. Okamžité skončenie zmluvného vzťahu si zmluvné strany dohodli za 

nasledujúcich podmienok: 
a. okamžité skončenie zmluvného vzťahu musí byť písomné a doručené druhej 
 zmluvnej strane. 
b. okamžité skončenie zmluvného vzťahu 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. 
c. Športovec alebo ŠK môže okamžite skončiť zmluvný vzťah v lehote jedného 
 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo ŠK 
 dozvedeli. 
 

7. Na právne vzťahy talentovaného športovca a ŠK podľa tejto zmluvy o príprave 
talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a) až k), 
m) a n), § 33, § 38 až 42, a § 46 ods. 5 a 7 ZoŠ. 

 
 

Článok 4 
OSOBNOSTNÉ PRÁVA ŠPORTOVCA 
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1. Používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca si zmluvné strany 
dohodli nasledujúcim spôsobom:  
a. Športovec poskytuje ŠK 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 ŠK alebo treťou  osobou, a to samostatne alebo ako súčasť 
 družstva ŠK.  
b. Športovec súhlasí, že ŠK je oprávnená odplatne alebo bezodplatne previesť 
 právo  podľa odseku 1 na tretiu osobu. 
c. ŠK sa zaväzuje používať a zhodnocovať osobnostné práva Športovca za 
 účelom  informovania verejnosti o činnosti ŠK, zviditeľnenia ŠK a súťaže, 
 do ktorej je  zapojený, a v rámci komerčných aktivít ŠK.  
d. ŠK je povinná 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. 
e. Športovec poskytuje súhlas podľa odseku 1 a 2 tohto článku bezodplatne a 
 bez  nároku na akékoľvek plnenie, ktoré ŠK získa v spojitosti s 
 vyhotovovaním,  používaním a šírením jeho podobizne, obrazových snímok 
 a obrazových a  zvukových záznamom podľa tohto článku. 

 
Článok 5 

ZÁVEREČNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.05.202Z do 30.04.202Z+1. 
2. Deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia 

účinnosti zmluvy si zmluvné strany dohodli na: 01.05.202Z. 
3. Ak vzniknú pochybnosti o obsahu tejto zmluvy, rozhodujúci je obsah zmluvy, 

ktorá je evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c) ZoŠ. 
4. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú 

súčasť. 
5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie obdrží každá 

zmluvná strana. 
6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že zmluvu nepodpísali za 

nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah si prečítali, obsahu porozumeli, 
poznajú právne následky zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpísali.  

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

8. 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 
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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. 

9. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V …………………………. dňa …………… 
 
 
 
……………………………………………………………  ............................................................. 
   Športový klub , o.z.      Športovec 
 
 
 


