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Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
❖
1. Táto smernica upravuje postup SLA pri tvorbe a práci so štátnou reprezentáciou v lyžovaní,
podľa Zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „Zákon“) a platných legislatívnych poriadkov
SLA.
2. SLA je oprávnená a povinná, podľa § 16, ods. 1, pís. e), zabezpečovať výber a prípravu
športovcov do športovej reprezentácie SR a ich účasť na medzinárodných súťažiach v
nasledovných športových odvetviach (Stanovy SLA časť I., čl.1., ods. 1.2.):
•

akrobatické lyžovanie,
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•

alpské lyžovanie,

•

bežecké lyžovanie,

•

lyžovanie na tráve,

•

severská kombinácia,

•

skoky na lyžiach,

•

snoubording.
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Článok 2
ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA
❖
1. Športová reprezentácia všeobecne je definovaná podľa Zákona ako účasť športového
reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy
schváleného národným športovým zväzom.
2. Športovým reprezentantom v lyžovaní je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný
ako športovec za člena športovej reprezentácie rozhodnutím vedenia SLA, ktorej toto
oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.
3. Práva a povinnosti reprezentanta v lyžovaní upravuje Štatút športovca a reprezentanta SLA.
4. Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované
prostredníctvom SLA.
5. Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky SLA, 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 súťaži.

Článok 3
MENOVANIE ČLENOV REPREZENTÁCIE
❖
1. Členov reprezentácie SR v lyžovaní menuje a schvaľuje Predsedníctvo SLA na základe Návrhu
na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu predloženom vedením príslušného
športového odvetvia.
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2. Návrh na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu vypracuje športový riaditeľ za
každé športové odvetvie, najneskôr do 31.05. kalendárneho roku. Pre odvetvie Lyžovanie na
tráve je tento termín stanovený na 30.11. kalendárneho roku.
3. Návrh na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu je výsledkom splnenia a
vyhodnotenia plnení kritérií uvedených v Súťažnom poriadku športového odvetvia za
predchádzajúcu súťažnú sezónu, pokiaľ Predsedníctvo odvetvia neurčí alebo nerozhodne inak.
4. Návrh na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu je predmetom schválenia
Predsedníctvom športového odvetvia a následne je postúpený na prejednanie na úroveň
Predsedníctva SLA.
5. Celkový Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na príslušnú sezónu za všetky
odvetvia predkladá na jednanie Predsedníctva SLA generálny sekretár najneskôr v termíne do
30.6. kalendárneho roku. Pre odvetvie Lyžovanie na tráve je tento termín stanovený na 30.12.
kalendárneho roku.

Článok 4
ŠTRUKTÚRA A OZNAČENIE REPREZENTÁCIE
❖
1.

Reprezentácia v lyžovaní je štrukturovaná v základe, podľa súťažných kategórií Medzinárodnej
lyžiarskej asociácie FIS a je rozdelená podľa pohlavia, veku a výkonnosti nasledovne:
podľa pohlavia – mužská reprezentácia a ženská reprezentácia,
podľa veku – žiaci U16, juniori U21, juniori U23, dospelí, veteráni,
podľa výkonnosti – A team, B team, nádeje a pod...

2.

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 výkonnostnej a vekovej úrovne,

•

Pohlavie – je uvedenie pohlavia reprezentanta.

Príklad: RD-A L je označenie pre členku ženskej reprezentácie dospelých, RD-U21 M je označenie
pre člena mužskej reprezentácie do 21 rokov, RD-Masters L je označenie pre členku ženskej
reprezentácie veteránov, a pod..
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Článok 5
PODMIENKY UDELENIA DEKRÉTU REPREZENTANTA
❖
Výhody a právomoci športovca ako reprezentanta sú poskytnuté športovcovi prostredníctvom
SLA len po udelení Dekrétu reprezentanta. Dekrét reprezentanta je športovcovi vydaný jedine
za predpokladu splnenia všetkých nasledovných podmienok bez výnimky:
•

splnené členské povinnosti voči SLA.

•

predložená nominácia predsedníctvom športového odvetvia, alebo členom
Predsedníctva SLA do Návrhu na reprezentáciu SR na príslušnú sezónu,

•

schválený Návrh na reprezentáciu SR na príslušnú sezónu Predsedníctvom SLA,

•

podpísaný Štatút športovca a reprezentanta SLA (platí len pre držiteľov FIS licencie),

•

predložený plán športovej prípravy športovca (platí len pre U14/16, juniori U21, juniori
U23 a dospelí)

•

absolvovaná telovýchovná prehliadka športovca (platí len pre U14/16, juniori U21,
juniori U23 a dospelí),

•

nie je proti športovcovi vedené disciplinárne konanie SLA, alebo nie je v platnosti
sankcia udelená športovcovi ukončeným disciplinárnym konaním SLA,

•

nie je proti športovcovi vedené vyšetrovanie Komisiou pre porušenie anti-dopingových
pravidiel SLA, alebo Antidopingovou agentúrou SR, alebo nie je v platnosti sankcia
udelená športovcovi v tejto súvislosti,

•

úspešné absolvovanie znalostného kvízu športovca Antidopingovej agentúry SR (SADA)

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
❖
1. Ak dôjde k ukončeniu športovej činnosti reprezentanta počas obdobia kedy je členom
reprezentácie SLA je SLA oprávnená ukončiť členstvo takéhoto športovca v reprezentácii do 5ich dní od doručenia oznámenia o ukončení športovej činnosti.
2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Smernice dostane do rozporu so znením Zákona alebo jeho
vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije
príslušné ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu.
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Túto Smernicu schválilo Predsedníctvo SLA na svojom zasadnutí dňa 12.09.2017 a nadobúda účinnosť
dňom jeho schválenia.
Príloha č. 1 - Návrh na reprezentáciu SR na príslušnú sezónu

REPREZENTÁCIA SR SLA 20XY/XZ
Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:

Úsek Akrobatického lyžovania

Sezóna:
Kategória

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:

Úsek Bežeckého lyžovania

Sezóna:
Meno, priezvisko športovca

Návrh reprezentácie SR

Kategória

Úsek Snowboardingu

Odborný úsek:

Sezóna:

2017/2018

Sezóna:

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Odborný úsek:

Úsek Alpského lyžovania

Sezóna:
Meno, priezvisko športovca

Návrh reprezentácie SR

Odborný úsek:

Návrh reprezentácie SR

Úsek Lyžovania na tráve

Kategória

Meno, priezvisko športovca

Návrh reprezentácie SR
Odborný úsek:

Úsek Skokov na
lyžiach/Severskej kombinácie

Sezóna:

Meno, priezvisko športovca

Kategória

Meno, priezvisko športovca
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Príloha č. 2 – Dekrét reprezentanta
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Príloha č.3 - Štatút športovca a reprezentanta SLA – vzor
http://www.slovak-ski.sk/editor/Martina_/2021/Statut_sportovca_a_reprezentanta_SLA_21-22.pdf

