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PREAMBULA 
 

Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL je nástroj, ktorý na základe vopred stanovených kritérií priraďuje 
určitú úroveň jednotlivým športovcom Zväzu slovenského lyžovania. Rôzne formáty súťaží a rôzne 
spôsoby ako sú nasadzovaní športovci krajín sveta sa vďaka nemu stávajú zrozumiteľnejšie, 
porovnateľnejšie, prehľadnejšie a transparentnejšie.  
Kvalifikačný rámec tvoria kritériá vyjadrené v rôznych vekových kategóriách, ktoré sú jedinečné v rámci 
každej úrovne súťaže a zaradenia. Sú to vlastne výkony, ktoré má jednotlivec preukázať pri svojej 
súťažnej športovej činnosti. Prostredníctvom tohto nástroja majú športovci a športoví odborníci Zväzu 
slovenského lyžovania možnosť porovnať svoje výkony a teda zvyšujú transparentnosť rozhodovania 
o skladbe družstva štátnej reprezentácie SR, štátnej výpravy na podujatie, alebo inej skupiny, alebo 
výbere jednotlivca, za účelom výkonu štátneho záujmu v športe formou národnej reprezentácie na 
podujatiach medzinárodného významu v lyžiarskych a snowboardových športových odvetviach.  
V tomto predpise  sa   mužský   rod, použitý  v  súvislosti  s  akoukoľvek  fyzickou osobou  (napríklad  
podstatné  mená  ako  športovec, lektor, inštruktor, tréner, 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 nasledujúceho roku. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa slovné spojenie 
„umiestnenie do X. miesta“, alebo slovné spojenie „dosiahnutie úrovne bodov najviac“, alebo 
akékoľvek podobné progresívne poradové klasifikovanie rozumie vrátane hraničnej číselnej hodnoty1. 
Identicky ustanovenie platí aj pre regresívne hodnotenie typu „nie menej ako“, „najmenej ako“ alebo 
„nižšie ako“ a podobne2. 
 
Hlavným cieľom predpisu je selekcia športovcov s najlepšou aktuálnou formou a stabilizácia ich 
vrcholovej výkonnosti pre dosahovanie vynikajúcich výsledkov v náročných podmienkach súťaží 
medzinárodnej úrovne a poslaní vzorne a úspešne reprezentovať Slovenskú republiku 
prostredníctvom športových výkonov vysokej kvality v zahraničí (štátny záujem).  
Splnenie nominačných kritérií nie je garanciou účasti vo výprave na podujatie medzinárodného 
významu. Kritériá sú nástroj na selekciu/zúženie počtu športovcov na konkrétne osoby, z ktorých 
vedenie Sekcie športu vyskladá finálnu zostavu štátnej výpravy do konečného počtu športovcov 
a členov RT v rozsahu pridelenej alebo prijatej kvóty, ktorá v mene SR vycestuje za účelom 
reprezentovať štátny záujem. Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa článku 41, písmeno o) a p) 
Stanov ZSL. 
 
Vysvetlivky:  
Pridelená kvóta – max. teoretický počet športovcov podľa pohlavia, ktoré môže SR vyslať na podujatie 
(určuje FIS alebo MOV prostredníctvom SOŠV). 

 
1 Príklad: umiestniť sa do 3. miesta znamená umiestniť sa na 1., 2. alebo 3. mieste. 
2 Príklad: dosiahnúť maximálne 40 bodov znamená dosiahnúť 1,2,3....39 alebo 40 bodov. 
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Prijatá kvóta – počet športovcov, ktorý rozhodne Sekcia športu ZSL, že vyšle ako výpravu na predmetné 
podujatie. 
Prijatá kvóta je vždy menšia alebo rovná pridelenej kvóte. O tejto nerovnici/rovnici rozhoduje výlučne 
Sekcia športu ZSL a návrh predkladá na schválenie VV-ZSL. 
 
Aktuálna výkonnosť - výkonnosť, ktorá zodpovedá aktuálnej súťažnej sezóne v danom momente, 
alebo období monitorovania, a ktorá vie predikovať v prípravnom a predsúťažnom  období (mikro, 
mezo a makro cykloch) prípadne smerovanie, úspešnosť / neúspešnosť na základe testov, diagnostiky, 
pretekov. Aktuálna výkonnosť sa monitoruje viackrát za cyklus. 
 
Vrcholová výkonnosť - výkonnosť, ktorá zodpovedá porovnaniu úzkej špičke tých najlepších v Európe, 
alebo vo svete, v daných vekových kategóriách. Je merateľná  a porovnateľná na vrcholných 
podujatiach - konfrontácia s konkurenciou. Je závislá na správnom načasovaní športovej formy pred 
vrcholným podujatím. Vrcholová výkonnosť je stav, kedy je športovec pripravený konkurovať ostatným 
športovcom na vrcholných podujatiach počas celej súťažnej sezóny. 
 
Vynikajúci výsledok - dôsledok dlhodobej vrcholovej výkonnosti. Za vynikajúci výsledok v lyžovaní 
a snowboardingu považujeme všeobecne umiestnenie do 6. miesta na niektorom z nasledovných 
vrcholných podujatí medzinárodného významu, a to MSJ, WYOG, EYOF, SP, MS, UVS a ZOH. 
 
Z uvedeného vyplýva, že aktuálna výkonnosť v každom roku v danom období monitorovania by mala 
mať vzostupnú tendenciu, aby sa mohla približovať k vrcholovej výkonnosti aj jej stabilizácii, z ktorej 
vyplynie vynikajúci výsledok, ktorý nie je náhodný,  ale je to dôsledok riadeného procesu prípravy 
športovca  a tento proces je exaktne merateľný. 
 
Použité skratky a špecifické označenia 
FIS – Medzinárodná lyžiarska federácia / základné medzinárodné podujatia 
SOŠV – Slovenský olympijský a športový výbor 
SP – Svetový pohár 
MS – Majstrovstvá sveta 
MSJ - Majstrovstvá sveta juniorov 
COC – kontinentálne poháre FIS (EUC, NAC, SAC, NZAC, FAC) 
CHI – žiacke podujatia 
NC/MSR – Majstrovstvá SR 
RD – reprezentačné družstvo 
SG – superobrovský slalom 
SL – slalom 
SLs – sprint slalom 
OS/GS – obrovský slalom 
DH – zjazd 
SC - superkombinácia 
AC – alpská kombinácia 
VV-ZSL – Výkonný výbor ZSL 
TCM – Team Captain Meeting, porada trénerov   
WCr – World Cup rules 

PRIHLASOVANIE NA FIS PRETEKY 
 
Pre prihlasovanie na preteky úrovne FIS sa požívajú nasledovné emailové adresy: alpine@zsl.sk pre 
zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, alpský telemark. 

mailto:alpine@zsl.sk
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ALPSKÉ DISCIPLÍNY – lyžovanie na tráve 
 

1.   Nominačný a kvalifikačný predpis na FIS Children podujatia 
 
Kvalifikácia športovcov na podujatia FIS Children sa určí nasledovne: 

a. Nominovaní budú pretekári na základe dosiahnutých výsledkov podľa poradia 
v posledných  pretekoch, ktoré sú organizované pred konaním samotného podujatia FIS Children, na 
ktoré sa tvorí nominácia.  Pre každú kategóriu samostatne a maximálne do výšky kvóty pre dané 
preteky. Ak sa nenaplní kvóta určená pre dané preteky a neuskutočnia sa žiadne preteky pred danými 
FIS Children pretekmi, ako kritérium sa použijú celkové výsledky Českého pohára z bezprostredne 
predchádzajúcej ukončenej sezóny. 

b. Nominovaní budú pretekári s najlepšími dosiahnutými výsledkami v súťaži FIS Children Cup v sezóne 
2021/22 

c. Nominovaní budú pretekári, ktorí sa v predchádzajúcom ročníku súťaže zúčastnili na pretekoch 
uvedených v pretekovom kalendári v minimálnom rozsahu 40% a to v každej kategórii 
samostatne, maximálne do počtu športovcov určeného kvótou pre výpravu reprezentácie SR . 

Kvóta pre výpravu reprezentácie SR na podujatie FIS Children je stanovená do výšky počtu športovcov 
dvanásť (12) a to v nasledovnej štruktúre: 

 KATEGÓRIA NOMINÁCIA DIEVČATÁ NOMINÁCIA CHLAPCI 

St. žiactvo U16 2 2 

Ml. žiactvo U14 2 2 

St. predžiactvo U12 1 1 

Ml. predžiactvo U10 1 1 

 
V prípade, že kvóta v danej vekovej kategórii a pohlaví nie je naplnená, je možné túto kvótu presunúť 
do inej ľubovoľnej kategórie, avšak len do maximálneho počtu športovcov výpravy v počte dvanásť 
(12). 
 

2. Nominačný a kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov (MSJ) 
 
Kvalifikačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie MSJ je 
splnenie  kritérií  pre  zaradenie  do reprezentačného družstva U21, alebo RD WC v lyžovaní na tráve 
pre príslušnú sezónu a účasť na minimálne 40 %  pretekoch  z celkového počtu pretekov uvedených v 
pretekovom kalendári pre danú sezónu do času konania MSJ3.   
 
Nomináciu a vyhodnotenie kritérií pre účel zostavenia výpravy štátnej reprezentácie  na MSJ navrhuje 
Športovo – technický riaditeľ alpských disciplín na základe dosiahnutých aktuálnych výsledkov v danej 
sezóne.  
 

3. Nominačný a kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta (MS) 
 

Kvalifikačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie MS je 
splnenie  kritérií  pre  zaradenie  do reprezentačného družstva U21, alebo RD WC v lyžovaní na tráve 

 
3 World Cup, FIS preteky, Majstrovstvá sveta ,Majstrovstvá sveta juniorov, Český pohár, Slovenský pohár, Majstrovstvá slovenskej republiky 
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pre príslušnú sezónu a účasť na  40 % pretekoch z celkového počtu pretekov uvedených v pretekovom 
kalendári pre danú sezónu do času konania MS4.  
 
Nomináciu a vyhodnotenie kritérií pre účel  zostavenia výpravy štátnej reprezentácie  na MS navrhuje 
Športovo – technický riaditeľ alpských disciplín na základe dosiahnutých aktuálnych výsledkov v danej 
sezóne.  
 

4. Nominačný a kvalifikačný predpis pre zaradenie do štátneho reprezentačného družstva U21  
 
Navrhnutí pre zaradenie do RD U 21 budú športovci, ktorí dosiahnu 1. kritérium  a minimálne jedno 
z ďalších uvedených kritérií: 

1. Absolvovali minimálne 40 % súťaží z celkového kalendára FIS Grasski v sezóne 2022/23 a 
dosiahli podľa Base List 2024 hodnoty uvedené nižšie v tabuľke (kritérium A). 
 

Kritérium A pre disciplíny SL, GS, SG 

Poradie po x. 
sezóne FIS 

Poradie v Grasski Base List 2024 

 Ženy Muži 

Po 1. sezóne 30 33 

Po 2. sezóne 22 25 

Po 3. sezóne 17 20 

Po 4. sezóne 14 17 

Po 5. sezóne 10 13 

Po 6. sezóne 8 11 

 
2. Na podujatí medzinárodného významu MS alebo MSJ konanom v bezprostredne ukončenej 

súťažnej sezóne dosiahli IOV nižšie ako 20 na podujatiach vekovej kategórie U21 alebo vekovej 
kategórie dospelých. 

3. Na podujatí Svetovom pohári Grasski konanom v bezprostredne ukončenej súťažnej sezóne 
dosiahli IOV nižšie ako 25. 

4. Prechod z kategórie U16 – dosiahnuté umiestnenie do 3. miesta v celkovom hodnotení 
Českého pohára a športovec musí absolvovať minimálne 40% súťaží celkového kalendára 
mládeže Grasski /Majstrovstvá SR, Český pohár, FIS Children Grasski/. 

 

5. Nominačný a kvalifikačný predpis pre zaradenie do štátneho reprezentačného družstva WC 

  
Navrhnutí pre zaradenie do RD WC budú športovci, ktorí dosiahnu 1. kritérium a minimálne jedno 
z ďalších uvedených kritérií: 
1. Absolvovali minimálne 40 % súťaží z celkového kalendára FIS Grasski v sezóne 2022/23 a dosiahli 

podľa Base List 2024 – Ženy: 8,00 FIS bodov, Muži: 11,00 FIS bodov v jednej z disciplín SL, OS, SG. 
2. Na podujatí medzinárodného významu MS alebo MSJ konanom v bezprostredne ukončenej 

súťažnej sezóne dosiahli IOV do 12,00  na podujatiach vekovej kategórie dospelých. 
3. Na podujatí Svetového pohára konanom v bezprostredne ukončenej súťažnej sezóne dosiahli IOV 

do 15,00 na podujatiach vekovej kategórie dospelých. 
 
 
 

 

 
4 World Cup, FIS preteky, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá sveta juniorov, Český pohár, Slovenský pohár, Majstrovstvá slovenskej republiky 
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Definícia 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 

 


