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Príloha č. 1 - Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na 
príslušnú sezónu 
 
Príloha č. 2 – Dekrét reprezentanta SR v lyžovaní a snowboardingu  

 

V tomto predpise sa   mužský   rod, použitý  v  súvislosti  s  akoukoľvek  fyzickou 
osobou  (napríklad  podstatné  mená  ako  športovec, riaditeľ, prezident,    
funkcionár, rozhodca  alebo kandidát,  alebo zámená ako on, oni alebo im), bude 
chápať tak, že zahŕňa zároveň ženský rod, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade 
uvedené inak. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa 
rozumie kalendárny rok začínajúci sa 1. januára a končiaci sa 31. decembra. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa 
rozumie súťažná sezóna, alebo súťažné obdobie začínajúce sa 1. mája a končiace sa 
30. apríla. 
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Článok 1 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, POJMY a SKRATKY 

 
1. ZSL, oz. Vydáva tento vnútorný predpis pre vykonávanie postupu tvorby 

a menovania štátnej reprezentácie v lyžovaní a snowboardingu, podľa 
Zákona č.335/2017 Z.z. o športe (ďalej len „Zákon“) a Stanov ZSL.   

2. ZSL je oprávnený a povinný, podľa § 16, ods. 1, pís. e) ZoŠ, zabezpečovať 
výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie SR a ich účasť na 
medzinárodných súťažiach v nasledovných športových odvetviach (Stanovy 
ZSL časť I., čl.1., ods. 1.2.):  

• zjazdové lyžovanie,  
• lyžovanie na tráve,  
• rýchlostné lyžovanie 
• behy na lyžiach,  
• severská kombinácia, 
• skoky na lyžiach, 
• lyžovanie telemarkom 
• akrobatické lyžovanie,  
• snoubording 
• lyžovanie vo voľnom teréne 
• skki-trikke 
• lyžovanie telesne-znevýhodnených športovcov. 

 

Článok 2 
ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA 

 
1. Športová reprezentácia všeobecne je definovaná podľa osobitného predpisu1 

ako účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na 
túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom. 

2. Športovým reprezentantom v lyžovaní a snowboardingu je občan Slovenskej 
republiky2, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej 
reprezentácie rozhodnutím vedenia ZSL, ktorému toto oprávnenie vyplýva z 
medzinárodných športových pravidiel, predpisov a § 16, ods. 1, pís. e) Zákona o 
športe. 

3. Súčasťou športovej reprezentácie SR sú aj členovia realizačného tímu 
a  členovia podporného tímu reprezentanta.   

4. Práva a povinnosti reprezentanta SR v lyžovaní a snowboardingu upravuje 
Štatút športovca a reprezentanta SR v lyžovaní a snowboardingu. 

 
1 Osobitný predpis - Zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších zákonov a jeho úprav 
2 FIS ICR pravidlo umožňuje aby aj cudzí štátny príslušník disponoval FIS licenciou SR na základe splnenia 
vybraných podmienok. V takom prípade môže udeliť VV-ZSL výnimku z článku 2, odsek 2, tohto predpisu 
a umožniť aby reprezentantom SR bola aj fiyzická osoba s inou štátnou príslušnosťou ako je SR.  
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5. Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky ZSL, súvisiace s 
používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak. Toto 
obmedzenie trvá najviac do uplynutia jedného roka odo dňa jeho poslednej 
účasti na významnej súťaži3. 

Článok 3 
MENOVANIE ČLENOV REPREZENTÁCIE 

 
1. Členov reprezentácie SR v lyžovaní a snowboardingu menuje a schvaľuje 

Výkonný výbor ZSL na základe Návrhu na zaradenie športovcov do 
reprezentácie SR.  

2. Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na príslušnú sezónu 
vypracuje športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu, najneskôr do 
15.05. kalendárneho roku. Pre odvetvie Lyžovanie na tráve je tento termín 
stanovený na 15.03. kalendárneho roku. 

3. Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na príslušnú sezónu je 
výsledkom splnenia kritérií a iných podmienok4. Výkonnostné kritériá a spôsob 
ich vyhodnotenia sú uvedené v Nominačnom a kvalifikačnom predpise ZSL. 
Kritériá sa vyhodnocujú spravidla na základe hodnôt za bezprostredne 
predchádzajúcu súťažnú sezónu, pokiaľ Výkonný výbor ZSL neurčí alebo 
nerozhodne inak5. 

4. Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na príslušnú súťažnú 
sezónu je predmetom schválenia Výkonným výborom ZSL.  

5. Celkový Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na príslušnú 
súťažnú sezónu za všetky sekcie a ich odvetvia predkladá na jednanie 
Výkonného výboru ZSL Generálny sekretár ZSL najneskôr v termíne do 31.5. 
kalendárneho roku. Pre odvetvie Lyžovanie na tráve je tento termín stanovený 
na 30.04. kalendárneho roku. 

 
Článok 4 

ŠTRUKTÚRA A OZNAČENIE REPREZENTÁCIE  
 

1. Reprezentácia v lyžovaní a snowboardingu je štrukturovaná v základe podľa 
súťažných úrovní, eventuálne vekových kategórií pravidiel Medzinárodnej 
lyžiarskej asociácie FIS a  je rozdelená podľa pohlavia a úrovne súťaže 
nasledovne: 

• podľa pohlavia – mužská reprezentácia (M) a ženská reprezentácia (F), 

 
3 Zákon o športe definuje ako významnú súťaž pre šport lyžovanie: Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá sveta 
juniorov, Olympijské hry mládeže, Svetové zimné olympijské hry a Svetový pohár ( eventuálne jeho letná forma 
Grand Prix). 
4 Splnením niektorého z kritérií nenastáva u športovca jeho automatické zaradenie do štátnej reprezentácie. 
Splnenie kritéria je len merateľným prejavom sezónnej výkonnosti športovca na úrovni svetovej vrcholovej 
výkonnosti v danej vekovej kategórii a v príslušnom športovom odvetví. 
5 Článok 12 Stanov ZSL „Rozhodovanie v prípade nepredvídaných udalostí a vyššia moc“ 
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• podľa úrovne súťaže prislúchacej výkonnosti športovca – Svetový pohár 
(WC), kontinentálne súťaže (COC), FIS úroveň (FIS), súťaže úrovne 
Masters (MA) a akademické súťaže (UNI). 

  Označenie reprezentácie podľa vyššie uvedenej štruktúry je tvorené skratkou 
v tvare „RD-X Pohlavie“ kde: 

• RD – je skratka pre slovné spojenie „reprezentačné družstvo“, 
• X – je označenie úrovne družstva (WC, COC, MA, FIS, UNI) 
• Pohlavie – je uvedenie pohlavia reprezentanta (M/F). 

 Príklad: RD-WC F je označenie pre členku ženskej reprezentácie vo Svetovom 
pohári,  RD-COC M je označenie pre člena mužskej reprezentácie 
v kontinentálnych pohároch, RD-MA F je označenie pre členku ženskej 
reprezentácie Masters, a pod.. 

2. Vizuálne označenie reprezentácie podlieha pravidlám Medzinárodnej lyžiarskej 
federácie FIS podľa predpisu o označovaní pretekového oblečenia športovca 
krajiny. Základné označenie vonkajšieho vrchného oblečenia člena 
reprezentácie a člena realizačného alebo podporného tímu musí spĺňať 
nasledovné vizuálne podmienky : 

 

Článok 5 
DEKRÉT REPREZENTANTA 

 
Výhody a právomoci športovca ako reprezentanta SR sú poskytnuté športovcovi 

prostredníctvom ZSL len po udelení Dekrétu reprezentanta SR. Dekrét 
reprezentanta SR je športovcovi vydaný jedine za predpokladu splnenia 
všetkých nasledovných podmienok, bez výnimky: 

1. splnené členské povinnosti voči ZSL podľa príslušného ustanovenia Stanov ZSL, 
2. predložená nominácia športovca do Návrhu na zaradenie športovca do 

reprezentácie SR na príslušnú sezónu, 
3. schválený Návrh na zaradenie športovca do reprezentácie SR na príslušnú 

sezónu Výkonným výborom ZSL, 
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4. podpísaný Štatút športovca a reprezentanta SR (platí len pre držiteľov FIS 
licencie), 

5. odsúhlasený plán športovej prípravy a súťažnej sezóny športovca,6 
6. absolvovaná predpísaná diagnostika7 a telovýchovná prehliadka8 športovca 

(juniori U21, juniori U23 a dospelí),  
7. nie je proti športovcovi vedené disciplinárne konanie ZSL, alebo nie je 

v platnosti sankcia udelená športovcovi ukončeným disciplinárnym konaním 
ZSL, alebo sankcia zo strany FIS, 

8. nie je proti športovcovi vedené vyšetrovanie Antidopingovou agentúrou SR,  
alebo nie je v platnosti sankcia udelená športovcovi v tejto súvislosti, 

9. úspešné absolvovanie antidopingového kurzu na platforme ADeL9 Svetovej 
antidopingovej agentúry (WADA) vrátane záverečného testu (min. 80%) pre 
športovca. Povinným modulom je modul  „ADEL pre športovcov národnej úrovne 
(Slovak)“, alebo „ADEL for International-Level Athletes (English)“. Úspešné 
absolvovanie sa preukazuje predložením certifikátu, ktorý obdrží každý jeden 
absolvent záverečného testu. Platnosť certifikátu je dva roky. 
Link:  
https://adel.wada-ama.org/learn/course/852/adel-pre-sportovcov-narodnej-
urovne-slovak 
 

Článok 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Ak dôjde k ukončeniu športovej činnosti reprezentanta počas obdobia kedy je 

členom reprezentácie SR, je Výkonný výbor ZSL oprávnený ukončiť členstvo 
takéhoto športovca v reprezentácii do 5-ich dní od doručenia oznámenia 
o ukončení jeho športovej činnosti. 

2.  Ak sa niektoré ustanovenie tohto predpisu dostane do rozporu so znením 
Stanov ZSL, Zákona o športe alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto 
ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie 
Stanov ZSL, Zákona o športe alebo vykonávacieho predpisu.  

3. Predpis ZSL o štátnej reprezentácii nadobúda platnosť dňom schválenia 
Výkonným výborom ZSL dňa 28.02.2023 a účinnosť dňa 28.02.2023.  

 

 

 
6 Sekcia športu menuje každoročne pracovnú komisiu pre oponentúry plánov športovej prípravy a súťažnej sezóny 
športovcov, najneskôr do 30.04. kalendárneho roku. 
7 Rozsah a termíny povinnej diagnostiky reprezentanta určuje príslušná Sekcia športu.  
8 § 5 ods. 8 zákona č. 335/2017 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 na účely posúdenia jeho 
zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. 
9 ADeL je vzdelávacia platforma určená pre športovcov, trénerov, lekárov či rodičov, ktorú kompletne vytvorila 
Svetová antidopingová agentúra.  

https://adel.wada-ama.org/learn/course/852/adel-pre-sportovcov-narodnej-urovne-slovak
https://adel.wada-ama.org/learn/course/852/adel-pre-sportovcov-narodnej-urovne-slovak
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Príloha č. 1 - Návrh na zaradenie športovcov do reprezentáciu SR na príslušnú 
sezónu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpské disciplíny
Športové odvetvie: Zjazdové lyžovanie Športové odvetvie: Lyžovanie na tráve Športové odvetvie: Rýchlostné lyžovanie

Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca

Športové odvetvie: Lyžovanie vo voľnom teréne
Zaradenie Meno, priezvisko športovca

Severské disciplíny
Športové odvetvie: Bežecké lyžovanie Športové odvetvie: Skoky na lyžiach Športové odvetvie: Severská kombinácia

Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca

Športové odvetvie: Lyžovanie telemarkom
Zaradenie Meno, priezvisko športovca

Moderné disciplíny
Športové odvetvie: Akrobatické lyžovanie Športové odvetvie: Snowboarding Športové odvetvie: Skicross & Snowboardcross

Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca Zaradenie Meno, priezvisko športovca

REPREZENTÁCIA SR 20XY/XZ
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Príloha č. 2 – Dekrét reprezentanta SR v lyžovaní a snowboardingu 

 

 


