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INTERNÁ SMERNICA K VYDANIU PRETEKÁRSKEJ
LICENCIE ŠPORTOVCA SLA a FIS NA SEZÓNU
2021/2022
Na vedomie: Športovým organizáciám s príslušnosťou k SLA, ktorých pretekári štartujú na
celonárodnej súťaži SLA vo svojej kategórii a medzinárodných podujatiach FIS.

Schválil:

Podpis štatutárov SLA:

Predsedníctvo SLA

Ivan IVANIČ, prezident SLA

Dňa:

Štefan MARTON, viceprezident SLA
Číslo uznesenia:

Július HERMÉLY, viceprezident SLA

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
❖
1. Táto smernica upravuje postup pri vytvorení žiadosti športovej organizácie s príslušnosťou k
SLA o vydanie pretekovej licencie SLA a FIS licencie pre svojich členov.
2. Aby sa mohol športovec zúčastniť na celonárodnej súťaži SLA (Slovenský pohár, Liga mládeže
a pod...) alebo medzinárodných podujatiach FIS, je povinný mať vydanú pretekovú licenciu SLA
(ďalej len “licencia SLA”) alebo FIS licenciu, na základe žiadosti (súpisky), ktorú predkladá
vedenie športovej organizácie, u ktorej je pretekár vedený v zdrojovej evidencii (klub). Licencia
SLA a FIS licencia je platná na súťažiach SLA a FIS počas jedného licenčného roka. Pridelenie
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SLA licencie a FIS licencie nie je automatické a podlieha predloženiu žiadosti na SLA so splnením
vybraných podmienok.
UPOZORNENIE:
•

Športovec môže na Sekretariát SLA zaslať žiadosť o vydanie FIS licencie aj osobne emailom, avšak je zároveň povinný informovať o tejto žiadosti aj svoju športovú
organizáciu – kontaktnú osobu klubu, (e-mail klubu vložiť do kópie mailu), v ktorej je
členom, aby ho táto „nahrala do súpisky pretekárov“!!!!

•

Bez vytvorenia „súpisky pretekárov“ športovej organizácie nebude možné FIS
licenciu športovca aktivovať!!!!

Pozn.: E-mail adresa klubu je k dispozícii na http://www.slovak-ski.sk/evidencia
3. FIS licencia je nadradená licencii SLA, vydanie FIS licencie upravuje Článok 5 tejto smernice.

Článok 2
PODKLADY POTREBNÉ K AKTIVÁCII PRETEKÁRSKEJ LICENCIE SLA a FIS LICENCIE
❖
•
•

Elektronická súpiska pretekárov organizácie na sezónu 2021/2022 (žiadosť) - súpiska (nástroj)
je k dispozícií na web stránke SLA v úsekovom menu „Tlačivá“, alebo „Dokumenty“.
Doklad o úhrade poplatku za požadované licencie podľa úsekovej príslušnosti

Dôležité informácie:
• Kategória športovcov >12-U16, dospelí – pre žiadateľa o pretekársku licenciu povinná
telovýchovnolekárska prehliadka. Prehliadka musí byť vykonaná telovýchovným lekárom a
nesmie byť staršia ako jeden rok. Kategória športovcov U12 – športovo-lekárska prehliadka
nepovinná, avšak vedením SLA silne odporúčaná.
• Každý žiadateľ musí byť až do konca súťažnej sezóny (30.4.2022) riadnym členom SLA (splnené
členské povinnosti).
Termín na zaslanie všetkých požadovaných dokumentov a úhrady je do 30.11. 2021 !
Článok 3
POSTUP AKO VYHOTOVIŤ ELEKTRONICKÚ SÚPISKU KLUBU
❖
1. Prihlásiť sa do členskej zóny na web stránke SLA pod svojím heslom
2. Kliknúť na link pre vyhotovenie elektronickej súpisky pretekárov klubu:
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ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – Tlačivá – Súpiska pretekárov 2021/22
ski.sk/zjazdove-lyzovanie/tlaciva.html

alebo http://www.slovak-

BEŽECKÉ LYŽOVANIE – Tlačivá a vzdelávanie – Súpiska pretekárov 2021/22 alebo
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE – Dokumenty – Súpiska pretekárov 2021/22 alebo
http://www.slovak-ski.sk/akrobaticke-lyzovanie/dokumenty-a-tlaciva.html
SNOWBOARDING – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2021/22,
ski.sk/snowboarding/dokumenty-a-tlaciva.html

alebo http://www.slovak-

SKOKY NA LYŽIACH – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2021/22, alebo http://www.slovakski.sk/skoky-na-lyziach/dokumenty-a-tlaciva.html
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2021/22 alebo http://www.slovakski.sk/severska-kombinacia/dokumenty-a-tlaciva.html
LYŽOVANIE NA TRÁVE – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2021/22 alebo http://www.slovakski.sk/lyzovanie-na-trave/dokumenty-a-tlaciva.html
3. Súpiska pretekárov – vyberte svoj klub a klikni ikonu „Načítať údaje z databázy“.
4. Zakliknúť vpravo pretekárov, pre ktorých žiadate vydať licenciu, typ licencie (FIS, alebo SLA) a
zakliknite absolvovanie telovýchovno-lekárskej prehliadky športovcom ak táto skutočnosť
nastala.
5. Vyplniť v spodnej časti meno trénera, alebo inštruktora a číslo jeho licencie o odbornom
vzdelaní (prípadne reg. číslo v SLA), ktorý je garantom odborného vzdelania „športový odborník
v lyžovaní“ pre Váš klub.
6. Kliknúť „Vytlačiť súpisku“.
7. Vytlačenú súpisku podpísať každým pretekárom/zákonným zástupcom uvedeného na súpiske
(tento podpis nahrádza pôvodné tlačivo Vyhlásenie športovca SLA!).
8. Súpisku potvrdiť podpisom konateľa/štatutára klubu a pečiatkou klubu.
9. Spoločne s dokladom o platbe odoslať poštou na sekretariát SLA, Karpatská 15, 058 01 Poprad
do 30.11.2021.
Poznámka: Súpisku je možno vytvoriť aj opakovane, v prípade, že klub si doplnil (chce doplniť)
pretekárov na licencovanie, to jest, vyššie uvedený postup zopakuje pre týchto pretekárov
identicky.
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Článok 3.1
MANUÁLNE VYTVORENIE SÚPISKY
❖
Súpisky je možné vytvoriť aj manuálne a to stiahnutím tlačiva Súpiska SLA vzor, jeho upravením
a dopísaním pretekárov.
Článok 4
PLATOBNÉ ÚDAJE
❖
Platobné údaje pre športovcov Úseku alpských disciplín
Číslo účtu: Transparentný účet ÚAD Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK2909000000005075238913
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“ Výška
poplatku pre športovcov UAD na sezónu 2021/2022:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA
SLA

FIS

U12 (predžiaci)

5,- €

-

U16 (žiaci)

10,- €

-

U21 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Masters

0,- €

35,- €

Platobné údaje pre športovcov Úseku bežeckých disciplín
Číslo účtu: Transparentný účet BÚ Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK8109000000005075239238
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“ Výška
poplatku pre športovcov BÚ na sezónu 2021/2022:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA

SLA

FIS

U12 (predžiaci)

0,- €

-

U15 (žiaci)

0,- €

-

U18 (ml. dorast)

0,- €

35,- €

U21 (st. dorast)

0,- €

35,- €

U23 (juniori)

0,- €

35,- €
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Dospelí

0,- €

35,- €

Masters

0,- €

0,- €

Platobné údaje pre športovcov Úseku akrobatického lyžovania
Číslo účtu: Transparentný účet UAL Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK6009000000005079778634
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“
Výška poplatku pre športovcov UAL na sezónu 2021/2022:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA

SLA

FIS

U13 (predžiaci)

0,- €

-

U15 (žiaci)

0,- €

35,- €

U19 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Platobné údaje pre športovcov Úseku snowboardingu
Číslo účtu: Transparentný účet UAL Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK3809000000005079778642
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“ Výška
poplatku pre športovcov SNB na sezónu 2021/2022:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA

SLA

FIS

U13 (predžiaci)

0,- €

-

U15 (žiaci)

0,- €

35,- €

U19 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Platobné údaje pre športovcov Úseku lyžovania na tráve
Číslo účtu: Transparentný účet UAL Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK8109000000005077239960
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“ Výška
poplatku pre športovcov UTL na sezónu 2021/2022:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
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SLA

FIS

U15 (žiaci)

0,- €

-

U21 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Platobné údaje pre športovcov Úseku skokov na lyžiach
Číslo účtu: Transparentný účet UAL Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK5309000000005077239979
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“ Výška
poplatku pre športovcov SÚ na sezónu 2021/2022:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA

SLA

FIS

U12 (žiaci)

0,- €

-

U20 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Platobné údaje pre športovcov Úseku severskej kombinácie
Číslo účtu: Transparentný účet UAL Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK8209000000005079778626
VS: IČO organizácie
Do poznámky pre príjemcu uviesť: „pretek.licencie 2022 + skrátený názov klubu“ Výška
poplatku pre športovcov ÚSK na sezónu 2021/2022:
POPLATOK ZA LICENCIU:
KATEGÓRIA

SLA

FIS

U12 (žiaci)

0,- €

-

U20 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

VYDANIE

/

Článok 5
OBNOVENIE

FIS

LICENCIE

❖
Aby sa mohol športovec zúčastniť na súťažiach FIS, je povinný mať vydanú licenciu FIS pre účasť na
súťažiach FIS (ďalej len “licencia FIS”) na základe žiadosti, ktorú predkladá FIS prostredníctvom SLA.
Licencia FIS je platná na súťažiach severnej aj južnej pologule počas jedného licenčného roka. Platnosť
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licencie môže SLA obmedziť na účasť len v jednej presne určenej krajine alebo len na jednom alebo
viacerých presne určených súťažiach.
Pridelenie/predĺženie FIS licencie nie je automatické a podlieha predloženiu žiadosti na SLA so
splnením vybraných podmienok.
SLA podá žiadosť o pridelenie licencie na FIS, ak športová organizácia požiada SLA o vybavenie licencie
FIS pre svojho športovca, ak má športovec splnené členské povinnosti voči SLA a k žiadosti o pridelenie
licencie FIS priloží:
1. kópiu platného cestovného pasu, ktorým preukáže štátnu príslušnosť a vyplnené tlačivo Súhlas
s poskytnutím osobných údajov,
2. vlastnoručne podpísané vyhlásenie športovca (Athlete´s declaration). Pri neplnoletom
športovcovi vo veku do 18 rokov sa okrem podpisu športovca vyžaduje aj podpis jeho
zákonného zástupcu (príloha č.1),
3. vyplnený formulár údajov o športovcovi do profilu športovca (Athlete´s data sheet) vo FIS
evidencii (príloha č.2),
4. fotografiu jeho tváre vo formáte .jpg veľkosti menej ako <1MB, ktorá bude použitá na účely
vedenia v evidencii FIS (pokiaľ ju nemá už nahratú vo svojom profile v evidencii SLA, alebo
existujúcom profile evidencie FIS).
UPOZORNENIE: Podľa pravidiel FIS (ICR) je športovec, ktorý sa účastní súťaže FIS, povinný mať
dostatočné poistné krytie pre prípad úrazu, krytie liečebných nákladov a poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane, platné počas doby účasti na súťaži FIS
vrátane oficiálneho tréningu na túto súťaž.
Uvedené dokumenty je potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne na sekretariát SLA, alebo
emailom na registracie@slovakski.org
Po

splnení
predpísaných povinností
licencia obnovená/vydaná.

bude

jednotlivým

pretekárom

FIS

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
❖
1. Je v záujme športovej organizácie v maximálnej miere dodržať termín doručenia súpisky
pre včasné spracovanie do evidencie SLA a k dispozícii pre tvorbu štartových listín. Pri
doručení po termíne SLA negarantuje včasné spracovanie pred začiatkom súťaží.
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2. Po splnení predpísaných povinností bude jednotlivým pretekárom SLA licencia pre účasť na
pretekoch elektronicky obnovená/vydaná.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte:
Ing. Zuzana Hvizdošová, registracie@slovakski.org, +421 918 249 159
Stav licencie SLA a FIS licencie športovca: http://www.slovak-ski.sk/evidencia
4. Túto Smernicu schválilo Predsedníctvo SLA uznesením dňa 17.9.2021 a nadobúda účinnosť
dňom jeho schválenia.

Súpiska pretekárov 2021/2022
Zjazdové lyžovanie

*) vyjadrenie súhlasu športovca / zákonného zástupcu s Vyhlásením športovca pre registráciu v SLA a s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení

Uhradené dňa (vypĺňa sekretariát SLA)
Kontaktná osoba: Priezvisko Meno
Telefón: 09XY/ABC DEF
Email: sla@sla.sk
Tréner / inštruktor: Meno Priezvisko
Číslo licencie: 012345
Lyžiarsky klub je povinný zabezpečiť, aby sa pretekár s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, podrobil telovýchovno lekárskej prehliadke na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti pretekára vykonávať šport. Zdravotnú spôsobilosť pretekára posudzuje lekár so špecializáciou
v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykoná. Tréner ako odborne spôsobilá osoba s príslušnou licenciou na
vykonávanie tejto činnosti, si je vedomý, že každý pretekár zúčastňujúci sa tréningu a pretekov Slovenského pohára musí v prvom rade spĺňať zdravotné
predpoklady na výkon tohto športu, ktoré sú deklarované absolvovaním telovýchovno – lekárskej prehliadky. Podľa právneho poriadku SR zodpovednosť sa
vzťahuje na trénera, resp. na lyžiarsky klub, preto je aj v záujme jednotlivých klubov vyžadovať absolvovanie telovýchovno-lekárskej prehliadky zo strany
pretekára. Telovýchovno-lekárska prehliadka nesmie byť staršia ako jeden rok a doklad o jej absolvovaní je založený v dokumentácii klubu a klub je povinný ju
na vyzvanie predložiť.
Športová organizácia, týmto potvrdzuje, že potvrdenie o telovýchovnej lekárskej prehliadke vyznačených športovcov na tejto súpiske je v archíve dokumentácie
organizácie a na vyžiadanie bude predložené.

Dátum

Spracované dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného pracovníka športovej organizácie

Pečiatka, podpis pracovníka SLA:

Podpísanú súpisku spolu s dokladom o úhrade prosíme zaslať poštou na adresu Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad

Športovci, ktorých označenie licencie na súpiske je licencia FIS musia predložiť na Sekretariát SLA doklady podľa Smernica k získaniu/predĺženiu
medzinárodnej FIS licencie. V opačnom prípade im licencia FIS aj napriek úhrade poplatku nebude aktivovaná.

VYHLÁSENIE ŠPORTOVCA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU PRE VYDANIE PRETEKOVEJ LICENCIE SLA
Beriem na vedomie, že môj podpis pod týmto vyhlásením neznižuje ani nelimituje povinnosť a zodpovednosť organizátorov pretekov pripraviť a udržiavať
pretekárske trate v súlade s pravidlami a bezpečnostnými predpismi FIS a SLA.
1. Súťažný poriadok, pravidlá a predpisy SLA
Vyhlasujem, že pri účasti na akýchkoľvek pretekoch, ktoré sú súčasťou kalendára SLA, budem dodržiavať všetky pravidlá uvedené v súťažnom poriadku SLA
vzťahujúce sa na dané preteky.
2. Oboznámenie sa s rizikom
Plne si uvedomujem riziko spojené s mojou účasťou na podujatiach SLA, ktoré by mohlo vzniknúť pôsobením rýchlosti a gravitačných síl pri tréningovom procese
či pri pretekoch. Uvedomujem si, že riziko rastie spolu s mojim úsilím dosiahnuť čo najlepší výsledok, čo je zapríčinené mojou snahou zvýšiť svoj výkon. Tiež
akceptujem aj riziko spôsobené s prírodnými podmienkami, technickým vybavením a poveternostným vplyvom ako aj s prírodnými či umelými prekážkami.
Uvedomujem si, že svojou činnosťou môžem zapríčiniť sebe alebo druhej osobe zranenie, v extrémnych prípadoch smrť. Uvedomujem si, že všetky vyššie
uvedené riziká a nebezpečenstvá vzťahujúce sa na moju účasť môžu ohroziť tretie osoby, či už počas tréningového procesu alebo pretekov.
Súhlasím, že vždy vykonám prehliadku trate a okamžite upovedomím svojho trénera, člena organizačného výboru alebo technického delegáta o mojich
výhradách k bezpečnosti trate.
Zároveň som si vedomý, že som zodpovedný za vhodný výber môjho výstroja, za rýchlosť, s ktorou pretekám a za výber mojej stopy počas pretekov alebo
tréningového procesu.
3. Osobná zodpovednosť
Beriem na vedomie, že môžem byť osobne zodpovedný za škody prípadne zranenie spôsobené tretej osobe, ktoré vzniklo ako následok mojej účasti v
tréningovom procese alebo na pretekoch. Súhlasím s tým, že organizátor nie je zodpovedný za kontrolu môjho výstroja.
4. Rozsah zodpovednosti
Z rozsahu povoleného zo zákona, zbavujem SLA, organizátorov, vedúcich súťaží, rozhodcov, dobrovoľníkov a zamestnancov stredísk zodpovednosti vyplývajúcej
z akéhokoľvek zranenia alebo škody spôsobenej mojou účasťou v tréningovom procese alebo na pretekoch schválených SLA.
5. Sporné otázky (rozhodnutia)
Súhlasím, že sporné otázky sa budú riešiť v súlade so stanovami, disciplinárnym poriadkom a ostatnými predpismi SLA. Prípadné súdne spory budú riešené na
území Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6. Čestné prehlásenie o podrobení sa lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 zákona o športe
Podpísaný športovec/zákonný zástupca čestne prehlasuje, že sa podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 zákona o športe na účely posúdenia mojej
zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie *príslušného športu. Som zdravotne spôsobilý na vykonávanie *príslušného športu
*vyberte príslušný šport:
O zjazdové lyžovania

O bežecké lyžovania

O skoky na lyžiach

O akrobatické lyžovanie

O lyžovanie na tráve

O snoubording

O severská kombinácia

FIS Athlete´s data sheet
Údajová tabuľka športovca do evidencie FIS
FIS DATA SHEET
Nation / Št.príslušnosť :

SVK

Gender / Pohlavie (L / M) :
Last name / Priezvisko :
First name / Meno :
Nickname / Prezývka :
Web site :
Birthdate / Dátum narodenia :
Birth place / Miesto narodenia :
Residence / Adresa :
Languages / Jaz.schopnosti:
Education / Vzdelanie (škola) :
Occupation / Povolanie :
Hobbies / Záľuby :
Other sports / Iné športy :
Marital status / Stav :
Children / Deti :
National code / Reg.č.SLA :
Club / Klub :
National Team (ex.: A, B, U21...)

http://

Training group / Trén.skupina :
Personal coach :

(Prosím zaškrtnite vyhovujúce)

Predĺženie licencie Aktivácia novej licencie

V prípade, že žiadate o aktiváciu/predĺženie licencie za kategóriu, ktorá nie je spoplatnená, zaškrtnite o akú kategóriu ide:

MASTERS

ČLEN RD-A

ČLEN RD-B

ČLEN RD U21-A

Súhlas s poskytnutím osobných údajov – kópia dokladu totožnosti
(vyplňte, prosím, paličkovým písmom)

Ja, dolu podpísaný,
Meno, Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Druh dokladu totožnosti

pas

Číslo dokladu totožnosti
Adresa trvalého bydliska
Meno, Priezvisko zákonného
zástupcu
Týmto

udeľujem

súhlas s poskytnutím kópie môjho pasu, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane
osobných údajov.
Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že
uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

V__________________, dňa_______________

_________________________

Podpis (zákonného zástupcu)

