Predpis o kritériách, účelu a rozdelenia finančných
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel
rozvoja talentovaných športovcov SLA
Článok I.
Základné ustanovenie
1./ Táto smernica v nadväznosti na § 66 ods 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom
znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku
uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov Slovenskej lyžiarskej
asociácie (ďalej len “SLA”) .
2./ Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre
športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým dôrazom a tomu
zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov z Listiny talentov SLA.
3./ Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR
na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto smernicou definovaných
kritérií a pravidiel medzi športové odvetvia SLA a následne odborné úseky SLA individuálne
prerozdeľujú prostriedky medzi športovcov SLA, ktorí sú podľa schválených kritérií pre každé
z odvetví lyžiarskych športov zaradení na Listinu talentov SLA.
Článok II.
Všeobecné princípy pre talentovanú mládež
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 môže vo veku rekordných športových výkonov dosiahnuť výkony
medzinárodnej úrovne najvyššieho stupňa.
2./ Listina talentov SLA je zoznam nádejnej a talentovanej mládeže z celého Slovenska, vo veku
od 10 do 23 rokov, ktorá už preukázala vysoké športové majstrovstvo (úspechy). Zaradenie
do zoznamu je morálnym, spoločenským a športovým ocenením športovca. Mládežníkom
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zaradeným na Listinu talentov SLA sú poskytnuté aj hmotné a finančné zvýhodnenia a stimuly
podľa ich výkonnosti a možností SLA.
3./ Do Listiny talentov SLA sa zaraďuje mládež na základe dosiahnutých výsledkov a splnených
podmienok v jednotlivých športových odvetviach pod správou odborného úseku SLA. Tieto
kritériá a podmienky sú individuálne pre každý jeden odborný úsek SLA.
4./ Kritériá výberu (prediktory) zohľadňujú predpovedanie budúcej športovej výkonnosti
jedincov, ktorí sú predmetom výberu a musia umožniť jej sledovanie. Výberové kritériá musia
zohľadňovať zásady komplexnosti, oprávnenosti a hierarchie požiadaviek.
5./ Vo výnimočných prípadoch je možné zaradiť aj výrazné talenty, ktoré navrhnú a schvália
členovia Predsedníctva SLA Trénersko-metodickej komisie odborného úseku aj v prípade ak
dotyčná osoba z objektívnych príčin nespĺňa predmetné kritériá, avšak vykazuje vysoký stupeň
športového majstrovstva. Obdobne môže Predsedníctvo SLA vyradiť osobu zo zoznamu
Talentovanej mládeže na základe objektívnych dôvodov.
6./ Do Listiny talentov SLA sú zaradení len športovci, ktorí nemajú v sledovanom období žiadny
disciplinárny priestupok, resp. nesplnený záväzok voči SLA.
7./ Listinu talentov SLA zverejňuje odborný úsek SLA na svojom webovom sídle v sekcii
„Talentovaná mládež“, a to každoročne ku 30.06. príslušného kalendárneho roku na
nadchádzajúcu súťažnú sezónu. Listina talentov SLA je platná 1 rok, a to do 30.04.
nasledujúceho kalendárneho roku.
Článok III.
Výber a zaradenie športovcov na Listinu talentov SLA
1. Výber
a) vykonáva športový riaditeľ odborného úseku v spolupráci s príslušnou odbornou
komisiou odborného úseku,
b) športovci sú navrhovaní k zaradeniu na Listinu talentov SLA na základe nižšie uvedených
kritérií odborného úseku ku ktorému majú svoju športovú príslušnosť,
c) športovci so zaraďovaní na Listinu talentov SLA s výhľadom dlhodobého športového
(výkonnostného) rastu.
2. Zaradenie na listinu talentov
a) Na Listinu talentov SLA môžu byť zaradení všetci riadne registrovaní športovci SLA
s platným členstvom v SLA, vo veku minimálne 14 rokov a maximálne do veku 23. roku,
Strana 2 z 14

ktorý dovŕšia v období na ktoré sú zaradení pre odvetvia zjazdového lyžovania,
bežeckého lyžovania, disciplíny freeski skicrossu, disciplín alpine snowboard, odvetvia
lyžovania na tráve. Vo veku minimálne 10 rokov a maximálne do veku 19. roku, ktorý
dovŕšia v období, na ktoré sú zaradení pre odvetvia skokov na lyžiach, disciplín freeski
akrobatického lyžovania, snowboardingu a severskej kombinácie. Športovci sú
zaraďovaní na Listinu talentov SLA jedenkrát ročne, od 30.06. príslušného kalendárneho
roku nadchádzajúcej sezóny do 30.04. nasledujúceho kalendárneho roku.
b) Športovci sú zaraďovaní do jednej alebo rôznych skupín podpory na základe rozhodnutia
odborného úseku podľa výkonnosti v predchádzajúcom súťažnom období. V prípade
viacerých skupín sa daná skupina talentov, do ktorej je športovec zaradený počas
jedného roka platnosti listiny nemení (dôvodom na zmenu skupiny nie je ani výrazné
zlepšenie výkonnosti v sezóne príslušného roku).
c) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok je
absolvovanie zdravotnej športovej prehliadky (čl.V., ods.1).
d) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia na Listinu talentov SLA na príslušný súťažný rok je
schválený plán športovej prípravy jednotlivca, alebo družstva príslušnou odbornou
komisiou úseku (spravidla ako oponentné prezentácie) s určením výkonnostných cieľov.
Športovci z Listiny talentov SLA zaznamenávajú tréningový proces do osobného
tréningového denníku.
e) Nedeliteľnou podmienkou zaradenia športovca na Listinu talentov SLA je vlastnoručne
podpísaný formulár Súhlas so zaradením (v prípade športovca mladšieho 18 rokov aj
súhlas zákonného zástupcu). V prípade neodovzdania príslušného formuláru nebude
športovec na Listinu talentov SLA zaradený. Podpísané formuláre sú v evidencii
sekretariátu SLA.
f) Návrh na zaradenie športovcov odborného úseku na Listinu talentov SLA predkladá
športový riaditeľ odborného úseku vedeniu odborného úseku, ktoré tento návrh
schvaľuje formou úsekového uznesenia.
g) Kompletnú Listinu talentov SLA na príslušnú súťažnú sezónu schvaľuje Predsedníctvo
SLA formou uznesenia najneskôr do 30.06. príslušného roku.
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Článok IV.
Spôsob prerozdelenia prostriedkov medzi športové odvetvia SLA a kritériá
odborného úseku SLA
a) SLA v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení z MŠVVaŠ SR
poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR rozdeľuje sumu v
objeme 20% tohto príspevku na rozvoj talentovaných športovcov.
b) Celková suma príspevku uznanému športu na daný kalendárny rok očistená o účelové
prostriedky na MTZ, Šport mládeže a Správu a prevádzku je prerozdelená na športové
odvetvia SLA na základe jednotkového ohodnotenia športovca podľa úrovne súťaže,
veku a odvetvia, ktorú určuje svojím uznesením Predsedníctvo SLA.
c) Suma podľa odseku a), čl.IV je následne vyčlenená pre kapitolu „Rozvoj talentovanej
mládeže“
d) Finančné prostriedky rozčlenené podľa odseku c), čl.IV. sa poskytujú ďalej na rozvoj
talentovanej mládeže bežeckých disciplín (BÚ), rozvoj talentovanej mládeže alpských
disciplín (UAD), rozvoj talentovanej mládeže disciplín v skokoch na lyžiach (SU), rozvoj
talentovanej mládeže disciplín severskej kombinácie (USK), rozvoj talentovanej
mládeže disciplín akrobatického lyžovania (UAL), rozvoj talentovanej mládeže disciplín
lyžovania na tráve (ULT) a rozvoj talentovanej mládeže disciplín snowboardingu (SNB).

A. Úsek alpských disciplín
1.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci žiaci/žiačky
z kategórie U16 nasledovne:

1.I Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - prvým rokom starší
žiak/žiačka všetci umiestnení do 6. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára
(SLP) v danej sezóne.
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1.2 Z kategórie starších žiakov/žiačok v aktuálnej ukončenej sezóne - druhým rokom starší
žiak/žiačka (prechádzajú od nasledujúcej sezóny do U21) všetci umiestnení do 3. miesta
v celkovom hodnotení SLP v danej sezóne.
1.3. Z kategórie mladších žiakov/žiačok prechádzajúcich do kategórie starších žiačok/žiakov
(druhým rokom mladší žiak) v aktuálnej ukončenej sezóne – mladší žiak/žiačka všetci
umiestnení do 3. miesta v celkovom hodnotení Slovenského pohára (SLP) v danej
sezóne.
1.4. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U16 a komisia U21).
2.

Na listinu talentovaných športovcov ÚAD budú zaradení športovci muži/ženy
z kategórie U21 a muži/ženy do veku 23 rokov nasledovne:

2.1 Pretekár muž/žena zaradený do reprezentačného družstva U21 na nasledujúcu sezónu
podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.2 Pretekár muž/žena do 23 rokov zaradený do reprezentačného družstva RD-B alebo
RD-A na nasledujúcu sezónu podľa aktuálneho súťažného poriadku ÚAD.
2.3 Pretekár muž/žena v kategórii U21, ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol nižšie
uvedené hodnoty FIS bodov podľa Preview Base List nadchádzajúcej sezóny z mesiaca
máj. Preview Base List zahŕňa prepočet FIS bodov športovca v každej disciplín
zohľadnením jeho aktuálnej výkonnosti. Do úvahy dosiahnuté FIS body pretekára v
dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 94 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 94 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 114 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 134 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 149 bodov v 1. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 74 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 74 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 94 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 124 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 129 bodov v 2. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 64 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 64 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 84 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 114 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 109 bodov v 3. ročníku U21 v disciplíne SC
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-do 59 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 59 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 74 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 94 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 94 bodov v 4. ročníku U21 v disciplíne SC
-do 49 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SL
-do 49 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne GS
-do 64 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SG
-do 84 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne DH
-do 84 bodov v 5. ročníku U21 v disciplíne SC
3. V prípade, že pretekár muž/žena 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.
4. Pretekár muž/žena do veku do 23 rokov ktorý v aktuálne ukončenej sezóne dosiahol
nižšie uvedené hodnoty FIS bodov. Do úvahy sa berú dosiahnuté FIS body pretekára v
dvoch (2) najlepších disciplínach nasledovne:
-do 39 bodov v disciplíne SL
-do 39 bodov v disciplíne GS
-do 54 bodov v disciplíne SG
-do 74 bodov v disciplíne DH
-do 74 bodov v disciplíne SC
5. Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (komisia U16, U21 a Trénerskou radou ÚAD).
6. Úsek bežeckého lyžovania
V športových disciplínach bežeckého lyžovania platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku bežeckého lyžovania, kategória muži, ženy samostatne:
1) U všetkých kategórii sa hodnotí priemer FIS bodov (podľa poslednej FIS bodovej
listiny FIS) pre vytrvalostné disciplíny (distance) a šprint (sprint) alebo najlepší
jednorazový FIS bodový výsledok poslednej sezóny.
2) V prípade nesplnenia určeného výkonnostného priemeru FIS bodov, pretekár môže
splniť podmienky na zaradenie aj jedným jednorazovým výsledkom, ktorého hodnota
voči požadovanému FIS bodovému priemeru je nižšia o 10%.
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3) Pri prechode z dorastu do juniorskej kategórie platí pravidlo, že pri nesplnení
stanoveného priemeru FIS bodov na zaradenie, je potrebné byť celkovým víťazom
výkonnostného rebríčka staršieho dorastu.
4) V prípade nesplnenia FIS bodových kritérií v kategórii juniorov alebo junioriek, bude
môcť byť zaradený jeden najlepší junior a jedna najlepšia juniorka s najnižším FIS
bodovým priemerom.
5) Na výnimku, je možné zaradiť alebo vyradiť športovca v prípade, že bude návrh
schválený odbornou komisiou (Trénerská rada BÚ SLA).
Kritériá zaradenia pre mladší dorast:
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského
pohára (SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom
poradí. Na základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 2 dievčatá
a 2 chlapci.
Kritériá zaradenia pre starší dorast prvým rokom (plnenie do kategórie staršieho
dorastu druhým rokom):
Zaradenie vychádza z celkového poradia výkonnostného rebríčka (VR) a Slovenského
pohára (SP) v danej sezóne. Súčet umiestnenia vo VR a v SP rozhoduje o vzájomnom
poradí. Na základe tohto poradia, budú zaradení najlepší športovci v počtoch 2 dievčatá
a 2 chlapci.
Kritériá zaradenia pre juniorky vo vytrvalostných disciplínach:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom) menej
ako:
priemer 162 FIS bodov (146 jednorázovo)
Posledným rokom Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým
rokom menej ako:
priemer 155 FIS bodov (140 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre juniorky v šprinte:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom)
menej ako:
priemer 217 FIS bodov (195 jednorázovo)
Posledným rokom Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým
rokom menej ako:
priemer 202 FIS bodov (182 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Juniorka druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako:
priemer 148 FIS bodov (133 jednorázovo)
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U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako:
priemer 133 FIS bodov (120 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako:
priemer 121 FIS bodov (109 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre ženy do 23 rokov (U23) v šprinte:
Juniorka druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako:
priemer 193 FIS bodov (174 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako:
priemer 150 FIS bodov (135 jednorázovo)
U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako:
priemer 136 FIS bodov (122 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre juniorov vo vytrvalostných disciplínach:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom)
menej ako:
priemer 151 FIS bodov (136 jednorázovo)
Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom menej
ako:
priemer 144 FIS bodov (130 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre juniorov v šprinte:
Staršia dorastenka druhý rok (plní kritériá pre kategóriu junioriek prvým rokom)
menej ako:
priemer 192 FIS bodov (173 jednorázovo)
Juniorka prvým rokom plní kritériá pre kategóriu junioriek druhým rokom menej
ako:
priemer 184 FIS bodov (166 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) vo vytrvalostných disciplínach:
Junior druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako:
priemer 138 FIS bodov (125 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako:
priemer 124 FIS bodov (112 jednorázovo)
U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako:
priemer 113 FIS bodov (102 jednorázovo)
Kritériá zaradenia pre muži do 23 rokov (U23) v šprinte:
Junior druhým rokom plní kritériá pre U23 prvým rokom menej ako:
priemer 175 FIS bodov (158 jednorázovo)
U23 prvým rokom plní kritériá pre U23 druhým rokom menej ako:
priemer 153 FIS bodov (138 jednorázovo)
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U23 druhým rokom plní kritériá pre U23 tretím rokom menej ako:
priemer 139 FIS bodov (125 jednorázovo)

7. Úsek akrobatického lyžovania
V športových disciplínach akrobatického lyžovania slopestyle a bigAir platia nasledovné
kritéria pre zaradenie na Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória
muži, ženy samostatne, pri dosiahnutí minimálne dve z troch nasledovných kritérií:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári akrobatického lyžovania,
1. miesto – Majstrovstvá SR v kategórii junior,
zisk minimálne 15 FIS bodov v disciplíne bigair alebo slopestyle
V športových disciplínach akrobatického lyžovania skicross platia nasledovné kritéria
pre zaradenie na Listinu talentov Úseku akrobatického lyžovania, kategória muži, ženy
samostatne:
1. miesto – Majstrovstvá SR v kategórii junior,
zisk minimálne 35 FIS bodov v disciplíne skicross v kategórii ženy, zisk minimálne 25
FIS bodov v kategórii muži.
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
akrobatického lyžovania, (traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie
uvedených kritérií.
8. Úsek snowboardingu
V športových disciplínach snowboardingu : freestyle ,snowboardcross a slalom platia
nasledovné kritériá pre zaradenie na Listinu talentov Úseku snowboardingu, kategória
muži, ženy samostatne:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári, alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA
2. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA
3. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári alebo v inej sérii pretekov
organizovaných úsekom snowboardingu SLA
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Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku
snowboardingu, (traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie uvedených
kritérií.
Na výnimku, je možné zaradiť ďaľšieho športovca vo veku do 20 rokov v prípade, že
bude návrh schválený Predsedníctvom úseku snowboardingu, ktorý prezentuje svoje
výnimočné schopnosti prostredníctvom video editov na verejne prístupných médiách.

9. Úsek lyžovania na tráve
V športových disciplínach lyžovania na tráve platia nasledovné kritéria pre zaradenie na
Listinu talentov Úseku lyžovania na tráve, kategória muži, ženy samostatne v každej
vekovej kategórií:
Kategória U16 :
 umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP – žiačky – dievčatá
 umiestnenie do 3.miesta v celkovom hodnotení ČP – žiaci - chlapci,
alebo
 umiestnenie do 4. miesta v celkovom hodnotení Children cup – žiačky - dievčatá
 umiestnenie do 4.miesta v celkovom hodnotení Children cup – žiaci – chlapci
Kategória U21 :
V aktuálnej listine FIS bodov maximálne 50 bodov v jednej disciplíne, alebo v
predchádzajúcej sezóne jedno umiestnenie v prvej polovici výsledkovej listiny na
Majstrovstvách sveta juniorov, Majstrovstvách sveta, alebo Svetovom pohári.
Kategória U23 :
V aktuálnej listine FIS bodov maximálne 50 bodov v jednej disciplíne, alebo v
predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej polovici výsledkovej listiny na
Majstrovstvách sveta, alebo Svetovom pohári.
10. Úsek skokov na lyžiach

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie
na Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne
v každej vekovej kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
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2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v skokoch na lyžiach
alebo umiestnenie v prvej ½ štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.
11. Úsek severskej kombinácie

V športových disciplínach skokov na lyžiach platia nasledovné kritéria pre zaradenie
na Listinu talentov Úseku skokov na lyžiach, kategória muži, ženy samostatne
v každej vekovej kategórií:
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
2. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
3. miesto – Majstrovstvá Slovenska v severskej kombinácii
alebo umiestnenie v prvej ½ štartového poľa v pretekoch FIS LOTOS CUP.

Článok V.
Zdravotná prehliadka
1. Každý člen skupiny Talentovanej mládeže SLA je povinný absolvovať športovú zdravotnú
prehliadku v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom. (§ 5 ods. 8 zákona č. 440/2015
Z.z. o športe v platnom znení a Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej
prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca).
2. Ihneď po schválení konečnej Listiny talentov SLA je športový riaditeľ povinný oznámiť
športovcom povinnosť absolvovania športovej zdravotnej prehliadky a následne
skontrolovať platnosť prehliadky navrhnutých športovcov.
3. Športovec, ktorý nemá platnú športovú zdravotnú prehliadku bude na základe tejto
skutočnosti z Listiny talentov SLA okamžite vyradený a to až do doby nápravy tejto
skutočnosti.

Článok VI.
Vyradenie z Listiny talentov SLA
1. Športovci sú vyradení z Listiny talentov SLA ku 30.04. kalendárneho roku predchádzajúcej
súťažnej sezóny.
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2. Športovci môžu byť vyradení z Listiny talentov kedykoľvek behom súťažnej sezóny na návrh
športového riaditeľa odborného úseku ak zanechali aktívnu športovú činnosť, alebo im bola
zistená neplatná športová zdravotná prehliadka.
Článok VII.
Ekonomické zabezpečenie Talentovanej mládeže SLA
1. Štruktúra ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
Športovec zaradený na Listinu talentov SLA je financovaný z príspevku MŠVVaŠ SR
uznanému športu, kapitola „Rozvoj talentovanej mládeže“, pre daný kalendárny rok a na
základe schváleného rozpočtu SLA. Okrem financovania z účelovej kapitoly „Rozvoj
talentovanej mládeže“, takýto športovec môže byť financovaný z iných finančných zdrojov
odborného úseku, alebo klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť.
2. Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy a činnosti
a) Športovec zaradený na Listinu talentov SLA uzatvára so športovou organizáciou v ktorej
vykonáva športovú činnosť a je vedený v jej zdrojovej evidencii (športový klub), zmluvu
o príprave športovca (§4, ods.4, ZoŠ v platnom znení).
b) športovec musí byť evidovaný v Informačnom systéme športu (dočasne v zdrojovej
evidencii športovcov a športových odborníkov SLA) (§ 80 ZoŠ ods. 2, min. písm. a), b), f),
k) n) až q))
c) za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod finančných
prostriedkov z dotačného účtu SLA za účelom úhrady oprávnených výdavkov účelu
nasledovne:
1./ priama úhrada dodávateľovi tovaru alebo služby, ktorú športovec využil oproti
finančnému dokladu dodávateľa tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
2./ na účet vlastných zdrojov SLA/OÚ, ak SLA/OÚ uhradil z vlastných finančných
prostriedkov oprávnený výdavok pre športovca oproti finančnému dokladu dodávateľa
tovaru alebo služby vystaveného na SLA,
3./ na bankový účet športovca určený pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ak
z vlastných finančných prostriedkov uhradil oprávnený výdavok na účel oproti finančnému
dokladu dodávateľa tovaru/služby vystaveného na športovca. Športovec je povinný
vyúčtovať predmetné výdavky prostredníctvom Vyúčtovacieho formuláru SLA a to
najneskôr do 15 dní od vykonania úhrady.
Strana 12 z 14

Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže SLA, ktoré
sa poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú podmienky § 66 Zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení - mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných
prostriedkov, predovšetkým mať zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných
prostriedkov.
3. Využitie finančných prostriedkov
Využitie prostriedkov z kapitoly „Rozvoj talentovanej mládeže“ sa deje v súlade
s podmienkami uvedenými v zmluve medzi MŠSVVaŠ a SLA.
Za oprávnené výdavky tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované v zmluve o
príspevku okrem výdavkov spojených s účasťou športovca na olympijských hrách,
majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy všetkých kategórií a univerzitných
majstrovstvách sveta i Európy.
Oprávnenými nákladmi použitia príspevku sú:
a) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné preteky a stretnutia v
SR a zahraničí,
b) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
c) poistenie liečebných nákladov,
d) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
e) diagnostika,
f) regenerácia a rehabilitácia,
g) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného
charakteru,
h) výdavky na športovca a s ním asociovaných športových odborníkov a to najmä mzdy
a odvody
j) preprava športového materiálu a náradia.
Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na preukázanie
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.
Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho vyúčtovania
prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané prostriedky rozvoja
talentovanej mládeže alpského lyžovania, bežeckého lyžovania, akrobatického lyžovania,
snowboardingu, lyžovania na tráve, skokov na lyžiach a severskej kombinácie 15.12.
príslušného kalendárneho roka , tieto prostriedky sa použijú na materiálne zabezpečenie
talentovaných športovcov príslušného odvetvia lyžiarskeho športu. O tomto presunutí
nevyčerpaných prostriedkov rozhodne Predsedníctvo SLA do 3 pracovných dní od 15.12.
príslušného kalendárneho roka.
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4. Evidencia účtovných dokladov
Všetka činnosť športovcov z Listiny talentov SLA musí byť zdokumentovaná v súlade so
všeobecne platnými pokynmi pre vedenie účtovníctva a smernicami SLA. Vyúčtovanie
výdavkov športovca predkladá športový riaditeľ odborného úseku.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť schválením Konferenciou SLA dňa 23.05.2019 s
účinnosťou od 24.05.2019.

v.r. Ivo Ivanič, prezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA
v.r. Ján Garaj, viceprezident SLA
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