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V tomto predpise sa
osobou

mužský

(napríklad

rod, použitý v súvislosti s akoukoľvek fyzickou

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.
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa
pod slovným spojením „umiestnenie do X. miesta v súťaži“ rozumie umiestnenie na
1. až X. mieste vrátane.
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Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA, POJMY A SKRATKY
1.

2.

3.

Zväz slovenského lyžovania (ďalej ako „ZSL“) na základe §16, odsek 2, písmeno
j) zákona č.440/2015 Zákona o športe oceňuje športovcov, ktorí dosiahli
mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu.
Náročnosť a spoločenský význam stanovených cieľov v podmienkach ZSL si
vyžaduje vo väčšej miere využívať morálne oceňovanie jednotlivcov a
kolektívov. Čestnými titulmi, vyznamenaniami, trofejami, uznaniami
a
oceneniami ZSL oceňuje mimoriadne a vynikajúce zásluhy osobností alebo
iných subjektov v rozvoji športu a olympizmu, výkony na významných
medzinárodných podujatiach, úspešné rozvíjanie a uplatňovanie olympijských
ideí a princípov v športe, výchove, kultúre a inej spoločenskej činnosti.
Čestné tituly, vyznamenania, uznania alebo ocenenia možno udeliť aj in
memoriam.
Článok 2
KATEGORIZÁCIA OCENENÍ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1

Vyznamenanie „Za dlhoročnú prácu a rozvoj lyžovania na Slovensku“
Vyznamenanie pri životnom jubileu.
Vyznamenanie „Za dlhoročnú reprezentáciu SR a dosiahnuté výsledky“
Uznanie pri životnom jubileu, alebo pri skončení svojej športovej činnosti
Vyznamenanie „Za vynikajúci športový výsledok na podujatí medzinárodného,
alebo prémiového významu“
Vyznamenanie za dosiahnutie vynikajúceho výsledku na podujatí
medzinárodného alebo prémiového významu1.
Čestný titul „Vzorný tréner lyžovania a snowboardingu“, „Vzorný inštruktor
lyžovania a snowboardingu“, „Vzorný rozhodca lyžovania a snowbaordingu“,
Uznanie, odstupňované podľa rokov činnosti, pre členov lyžiarskeho hnutia.
Ocenenie „In memoriam“
Ocenenie bývalých aktívnych členov lyžiarskeho hnutia, ktorí už nie sú medzi
nami.
Ocenenie „Klub Fair play ZSL“
Ocenenie za celoživotné pôsobenie v duchu fair play, propagáciu myšlienok
čestného športového boja alebo za individuálny čin v duchu fair play.
„Cena ZSL“

Definícia pojmu vynikajúci výsledok – viď Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL
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8.

Ocenenie sa udeľuje za výnimočný čin roka v slovenskom lyžovaní, alebo
snowboardingu, ktorý prispel k rozvoju a propagácii lyžovania na Slovensku,
alebo SR v zahraničí.
„Lyžiar roka“
Ocenenie sa udeľuje športovcovi, ktorého športový výsledok v poslednej
ukončenej súťažnej sezóne predstavuje najhodnotnejší úspech v lyžiarskych
alebo snowboardových disicplínach v celosvetovom meradle.
Článok 3
ŠPECIFIKÁCIA OCENENÍ

1.

„Za dlhoročnú prácu a rozvoj lyžovania“

Formát: vyznamenanie vo forme diplomu/plakety pri životnom jubileu 60 a viac
rokov.

Nositeľ:
a) pre osobnosti a členov lyžiarskeho hnutia, ktorí pôsobili a aktívne pôsobia v
športe minimálne 20 a viac rokov, ako funkcionári, organizátori,
rozhodcovia, tréneri, inštruktori a iní športu prospešní pracovníci,
b) pre športové organizácie za dlhoročné úspešné pôsobenie na poli športu.
2.

„Za dlhoročnú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky“

Formát: uznanie vo forme diplomu/plakety a medaile pri životnom jubileu, alebo
pri skončení svojej vrcholovej športovej
reprezentácie SR v lyžovaní a snowboardingu.

činnosti

v službách

štátnej

Nositeľ:
a) pre športovcov, členov lyžiarskeho hnutia, ktorí dosiahli počas svojej
športovej kariéry v službách štátnej reprezentácie SR v lyžovaní
a snowboardingu významné športové výsledky predovšetkým na podujatiach
Svetového pohára, podujatiach Majstrovstiev sveta a podujatiach
Olympijských hier.
3.

2

„Za vynikajúci športový výsledok na podujatí medzinárodného, alebo
prémiového významu“
Formát: vyznamenanie vo forme diplomu a peňažnej odmeny za dosiahnutie
vynikajúceho výsledku na podujatí medzinárodného, alebo prémiového
významu2.

Definícia pojmu „vynikajúci výsledok“ – viď Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL
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Nositeľ: fyzická osoba reprezentant, ktorá sa zúčastnila podujatia podľa
špecifikačnej tabuľky odmeňovania

Tabuľka odmeňovania pre olympijské disciplíny na podujatí medzinárodného
významu
Podujatie
Výsledok
YOG*
MSJ*
MS*
SP*
SP celkom
v disciplíne*
SP celkom
ZOH

1. miesto

2. miesto

3. miesto

4.-10. miesto

11.-15. miesto

3.000 €
5.000 €
7.000 €
7.000 €
5.000 €

2.000 €
3.000 €
6.000 €
6.000 €
4.000 €

1.000 €
2.000 €
5.000 €
5.000 €
2.000 €

800 €
1.500 €
3.000 €
3.000 €
1.000 €

700 €
1.000 €
2.000 €
2.000 €
500 €

6.000 €
10.000 €

5.000 €
8.000 €

4.000 €
7.000 €

2.000 €
5.000 €

1.500 €
4.000 €

* Do úvahy sa berie jedno najlepšie dosiahnutie výsledku v súťažnej sezóne v jednom odvetví, nie multiplikácia viacerých
výsledkov v rámci odvetvia

Tabuľka odmeňovania pre neolympijské disciplíny
Podujatie
Výsledok
MSJ
MS
SP celkom

1. miesto

2. miesto

3. miesto

1.500 €
3.000 €
5.000 €

1.000 €
2.000 €
4.000 €

500 €
1.000 €
3.000 €

Tabuľka odmeňovania pre olympijské disciplíny na podujatí prémiového
významu
Podujatie / Výsledok
EYOF*
European Cup Alpine*
Alpen Cup Crosscountry*
European Cup*
Snowboard & Freeski **
Continental Cup Skijumping*

1. miesto
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €

2. miesto
800 €
800 €
800 €
800 €

3. miesto
600 €
600 €
600 €
600 €

4.-6. miesto
400 €
400 €
400 €
400 €

7.-10. miesto
200 €
200 €
200 €
200 €

1.000 €

800 €

600 €

400 €

200 €

* Do úvahy sa berie jedno najlepšie dosiahnutie výsledku v súťažnej sezóne v jednom odvetví, nie multiplikácia viacerých
výsledkov v rámci odvetvia
** Do úvahy sa berú výlučne výsledky dosiahnuté na uvedenej súťaži v nasledovných krajinách: Rakúsko, Nemecko,
Francúzsko, Taliansko, Slovinsko

4.

„Vzorný tréner lyžovania a snowboardingu“, „Vzorný inštruktor lyžovania a
snowboardingu“, „Vzorný rozhodca lyžovania a snowbaordingu“

Formát: diplom ako čestný titul odstupňovaný podľa rokov činnosti
Nositeľ: športový odborník v lyžovaní a snowboardingu
a) Diplom I. stupňa za činnosť 25 - 30 a viac rokov,
b) Diplom II. stupňa za činnosť 10 -25 rokov,
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5.

„Ocenenie in memoriam“

Formát: diplom
Nositeľ: bývalí aktívni členovia lyžiarskeho hnutia, ktorí už nie sú medzi nami.
6.

„Ocenenie v rámci Klubu „Fair play ZSL“

Formát: diplom
Nositeľ: členovia lyžiarskeho hnutia, ktorí sú príkladom za
a) celoživotné pôsobenie v duchu fair play,
b) aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play,
c) príkladný čin v duchu fair play.
7.

„Cena ZSL“

Formát: vecná pamätná cena
Nositeľ: fyzická, alebo právnická osoba za výnimočný čin roka v slovenskom
lyžovaní a snowboardingu, aktívnym organizátorom významných podujatí na
Slovensku
alebo
úspešným
účastníkom
medzinárodných
podujatí
(organizátorom, trénerom, rozhodcom, reprezentantom) v športovej oblasti,
ktorí prispeli k rozvoju a propagácii lyžovania na území Slovenskej republiky,
alebo propragácii SR v zahraničí.
8.

„Lyžiar roka“

Formát: vecná pamätná cena
Nositeľ: fyzická osoba (športovec), ktorej športový výsledok v poslednej
ukončenej súťažnej sezóne predstavuje najhodnotnejší úspech v lyžiarskych
alebo snowboardingových disciplínach v celosvetovom meradle.
Článok 4
SCHVAĽOVANIE A UDEĽOVANIE
1. VV-ZSL menuje a odvoláva pracovnú Komisiu pre oceňovanie ako svoj poradný
orgán v tejto oblasti. Určí jej predsedu, ktorý bude komisiu prezentovať
navonok. Návrhy Komisie pre oceňovanie o udelení ocenenia schvaľuje VV-ZSL
na základe predloženia písomných rozhodnutí komisie.
2. Návrhy na Komisiu pre oceňovanie predkladajú jednotliví manažéri sekcií športu
na základe obdržaných návrhov od ľubovoľných členov ZSL v stanovenom
termíne a na osobitnom formulári (príloha č.1).
6
Galvaniho 17/A,
821 04 Bratislava

Zväz slovenského lyžovania, o.z.
+421 907 107 943

sekretariat@zsl.sk
www.zsl.sk

PREDPIS ZSL O OCEŇOVANÍ ŠPORTOVCOV, ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV A ČLENOV ZSL
ZSL-023, Vydanie: 07.06.2022

3.

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí
obsahovať:
a/ osobné údaje navrhovaného
b/ druh navrhovaného vyznamenania
c/ osobné údaje navrhovateľa
d/ podrobné odôvodnenie návrhu
e/ dátum a podpis navrhovateľa.

Komisia zabezpečí schvaľovacie konanie, organizačnú a administratívnu prípravu.
4.

Vyznamenania, Uznania a Výročné ocenenia – diplomy sa odovzdávajú :
a) pri príležitosti vyhlásenia „Lyžiar roka“,
b) na zasadnutí Konferencie ZSL,
c) na zasadnutí Výkonného výboru ZSL,
d) príp. pri inej vhodnej slávnostnej príležitosti

5.

Čestné tituly, vyznamenania, uznania a ocenenia odovzdáva Prezident ZSL,
Viceprezident ZSL, alebo Výkonným výborom ZSL poverená iná v športe
významná osobnosť.

6.

Ročne možno udeliť najviac:
1x vyznamenanie „Za dlhoročnú prácu a rozvoj lyžovania na Slovensku“,
10x ďakovný list „Za dlhoročnú reprezentáciu SR a dosiahnuté výsledky“,
1x čestný titul „Vzorný tréner lyžovania a snowboardingu“,
1x čestný titul „Vzorný inštruktor lyžovania a snowboardingu“,
1x čestný titul „Vzorný rozhodca lyžovania a snowboardingu“,
10x ocenenie „In memoriam“,
1x ocenenie „Klub Fair play ZSL“,
1x ocenenie „Cena ZSL“
1x ocenenie „Lyžiar roka“.
Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do rozporu so znením
Zákona alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a
7

Galvaniho 17/A,
821 04 Bratislava

Zväz slovenského lyžovania, o.z.
+421 907 107 943

sekretariat@zsl.sk
www.zsl.sk

PREDPIS ZSL O OCEŇOVANÍ ŠPORTOVCOV, ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV A ČLENOV ZSL
ZSL-023, Vydanie: 07.06.2022

2.

3.

namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho
predpisu.
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.
Tento predpis schválil Výkonný výbor ZSL na svojom zasadnutí dňa 13.01.2022
a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia štatútu NŠZ.
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Formulár na vyznamenanie a ocenenie ZSL

Vizitka menovaného
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa:
Telefonický kontakt:

E-mail kontakt:

Športové odvetvie:
Športové pôsobenie:

Trénerské pôsobenie:

Funkcionárske pôsobenie:

Názov subjektu/ meno osoby, ktorá podáva ocenenie:

Návrh na druh ocenenia :

Zásluhy, ktoré sú predmetom ocenenia :

Tematický okruh ocenenia :

Vypracoval a predkladá:
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