ZÁPIS
zo 15. zasadnutia Predsedníctva SLA
Termín zasadnutia:

26.08.2020_09:30 hod.

Miesto:

Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica

Prítomní členovia P-SLA:

Podľa priloženej prezenčnej listiny (7)

Prítomní členovia KRK SLA:

Petra Penkert

Hostia:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Predsedajúci:

Ivan Ivanič

Zapisovateľ:

Natália Mattová

Overovatelia:

P. Dluhoš, M. Hliničan

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Rozdelenie PUŠ Kluby 2020 – rozhodnutie
b) Rozpočet 2020
4. Konferencia SLA 2020 (schválenie podkladov procesná a programová časť)
5. Sezóna 2020/2021
a) Schválenie Smernice k vydávaniu pretekárskych licencií športovcov SLA/FIS na sezónu 2020/2021
b) Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach leto – jeseň 2020
6. Zmluvy a dohody
a) Jíři Jeřábek (procesný audit)
b) Ivan Karkošiak (SSaMD SLA)
c) Mesík – mandátna zmluva - funkcionári (odmeny)
d) Garaj– mandátna zmluva - funkcionári (odmeny)
e) Marino– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
f) Murgáč– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
g) Šandor– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
h) Hliničan– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
i) Tánczos– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
j) Ivanič– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
k) Zlevský – mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
l) Štatút športovca-reprezentanta 2020/21
m) Projekt Banger park T. Murgáč
n) Zmluvy realizačného tímu (RT) BÚ SLA doplnený na návrh predsedu BÚ SLA M. Maláka aj E.
Cabanu (doktor)
o) Mandátne zmluvy pre členov realizačného tímu BÚ SLA: J. Valuška, M. Sýkora, J. Gajdoš, O. BenkoRybár, J. Benč, J. Brünn.
p) Zmluvy Fyzioterapeutov a kondičných trénerov v úseku ÚAL kondičný tréneri: Boris Žbirka, Štefan
Čuvala, Michal Barbier fyzioterapeuti: Lars Grundberg, Jakub Kmeťko, Boris Žbirka, Oliver Kuchta.
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7. Informácie KRK SLA
8. Rôzne
a) Žiadosť p. Chudého o účasť na zasadnutí obmanov Estónsko
b) Vrátenie materiálu ÚSK (F. Vavrinčík)
c) Informácie k digitalizácii SLA vrátene procesov FIS Benko Martin (Krajniak Roman)
d) Schválenie nových registrácií členov SLA - informácia
e) Informácie k správe PR – SLA (Marcus PR s. r. o.)
f) Informácie k prebiehajúcej kontrole (auditu) SLA (Jeřábek Jiři)
9. Záver
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1. Otvorenie
a) Príhovor Prezidenta SLA
15. zasadnutie P-SLA otvoril prezident SLA Ivan Ivanič. Privítal prítomných členov SLA. M. Murgáč a V.
Halíř sa budú zúčastňovať na predsedníctve online. Členovia predsedníctva boli oboznámený s celým
programom predsedníctva.
Prezident skonštatoval uznášania schopné zasadnutia, zápis vypracuje N. Mattová, overia P. Dluhoš,
M. Hliničan. Zo zasadnutia sa ospravedlnili J.Tánczos, J. Gantnerová, L. Šandor. Pre potreby SLA bude
zo zasadnutia vytvorený zvukový záznam. Nikto z prítomných členov P-SLA nemal pripomienky.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
M. Hliničan doplňuje do programu zmluvy úsekov UAL a SNB fyzioterapeut a kondičných trénerov,
ktorí sa zúčastnili sústredení. Úprava súťažného poriadku SNB. M. Malák doplňuje zmluvy členov
realizačného tímu a Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach leto – jeseň 2020. Tieto body
boli doplnené do programu nikto viac nemám doplňovacie body do programu zasadnutia.
Uznesenie č.

15/20/247

P-SLA schvaľuje program so zmenami na 15. P-SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

2. Kontrola úloh a uznesení
Prezident predniesol zoznam úloh z predchádzajúcich zasadnutí a priebeh ich plnenia. Zoznam úloh
a uznesení tvorí prílohu tohto zápisu. Marino Mersich prečítal jednotlivé úloh, ktoré ešte trvajú.
Prezident navrhuje zrušenie Úlohy # 3 z 13. P-SLA. Predsedníctvo zrušilo túto úlohu jednohlasne.
Uznesenie č.

15/20/248

P-SLA schvaľuje zrušenie Úlohy č. 3 z 13. P-SLA.
ZA:

7

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 0

3. Financie SLA
a) Rozdelenie PUŠ Kluby 2020 – rozhodnutie
M. Mersich predniesol informácie ku tomuto bodu. M. Mersich poskytol informácie T. Mugáčovi o
stave účtu akrobatického lyžovania.
Uznesenie č.

15/20/249

P-SLA schvaľuje rozdelenie PUŠ Klub 2020.
ZA:

7

PROTI:

0
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NEPRÍTOMNÝ: 0

b) Rozpočet 2020
Ku kapitola repre. M. Mersich informoval, že sa uvažuje použiť nepoužité financie 2020 oproti 2019
pre MS MSJ a SP a tie rozdeliť medzi športovcov, ktorí sa zúčastnili SP a je predpoklad, že sa budú
zúčastňovať na ďalšej sezóne SP.
M. Mersich odprezentoval zoznam tabuliek ku jednotlivým sektorom rozdelenia peňazí.
P-SLA konštatovalo, že sa v Ski roller a v úseku Trávového lyžovania neuskutočnili žiadne MS, MSJ,
resp SP. Tieto finančné prostriedky sú nezávisle od podpory úseku na prípravu alebo účasť na
pretekov, sú jednorazové na prípravu a účasť na významných podujatiach na ďalšie sezónny. T.
Murgáč informoval o stave pretekára Oravec a že ešte neštartoval na SP. J. Garaj žiadal upresniť, či sa
jedná len o pretekárov, ktorí sa už zúčastnili SP. Lebo v opačnom prípade má Úsek alpských disciplín
viac pretekárov, ktorí sa môžu zúčastniť SP. Po kontrole sa zistilo, že pripadal do úvahy aj Martin
Bendik, ktorý štartoval v minulosti na SP a má podľa Svetového rankingu možnosť štartovať na SP. J.
Garaj súhlasil s T. Murgáčom, že by sa to malo týkať len pretekárov ktorí v sezóne 2019/20 už
štartovali vo SP a keďže Martin Bendik neštartoval v poslednej sezóne tím jeho osoba nebola zhrnutá
do podporí. T. Murgáč požiadal o opravu jednej tabuľky (reprezentanta). M. Malák žiadal o opravu
rozdelenia výšky financií za jednotlivca a že celkom sa zúčastnilo 7 pretekárov namiesto 8. Zvýšenie
financií tvorí rezerva pre športovcov na prípravu do ďalšej sezóny a budú pridelene podľa potreby do
konca roka. Pred schválenie bolo upresnené, že rozdelenie sa týka PUS2020 tím že štvrtá tranža
bude pravdepodobne vyplatená na konci 9teho mesiac ale nie je ešte potvrdené ,preto po vyúčtovaní
všetkých výdavky na odvetvie bude musieť predsedníctvo ešte raz vrátiť k téme financie.
Uznesenie č.

15/20/250

P-SLA schvaľuje rozpočet SLA 2020:
Plán

Správa a prevádzka
Sekretariát a manažment SLA

Prevádzka

CELKOM:

263 000,00
263 000,00
Plán

Asociácia Rozvoj
CELKOM:

50 000,00
Plán

Podmienenčné financovanie SLA
CELKOM:

309 778,00
Plán

Bežecký úsek
CELKOM:

122 976,00
Plán

Úsek alpských disciplín
CELKOM:

181 870,00
Plán

Skokanský úsek
CELKOM:

23 002,00
Plán

Úsek severskej kombinácie
CELKOM:

19 660,00
Plán

Úsek akrobatického lyžovania
CELKOM:

32 537,00
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Úsek lyžovania na tráve

Plán

CELKOM:

33 829,00
Plán

Úsek snoubordingu
CELKOM:

62 097,00

Šport mládeže (kluby) MIN.
OVERALL

200 000,00
Plán

Príspevok SLA 2020

1 298 749,00

ZA:

7

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

4. Konferencia SLA 2020
Uznesenie č.

15/20/251

P-SLA schvaľuje:
a) nasledovný návrh programu riadne Konferencie SLA 2020
b) výpočet delegačného kľúča na riadnu Konferenciu SLA 2020
c) návrh volebného a rokovacieho poriadku na riadnu Konferenciu SLA 2020
d) za predsedajúceho riadnej Konferencie SLA 2020 prezidenta SLA, p. Ivana Ivaniča
e) návrh za zapisovateľ riadnej Konferencie SLA 2020 Mgr. Natáliu Mattovú
d) návrh na skrutátorov na riadnu Konferenciu SLA 2020
e) návrh na návrhovú komisiu na riadnu Konferenciu SLA 2020
f) návrh na mandátovú komisiu na riadnu Konferenciu SLA 2020
g) zoznam hostí na riadnu Konferenciu SLA 2020 v tomto zastúpení
ZA:

7

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Predsedníctvo berie na vedomie rezignáciu J. Tánczosa v Skokanskom úseku.
Uznesenie č.

15/20/252

P-SLA návrh do programu konferencie SLA 2020 zaradiť bod z členskej schôdze AD týkajúce sa osoby
P. Dluhoša
ZA:
1
PROTI:
5
NEPRÍTOMNÝ: 1
Programové záležitosti:
Uznesenie č.

15/20/253

P-SLA schvaľuje správu P-SLA za rok 2019
ZA:

7

PROTI:

0

J. Garaj musel, odísť z Predsedníctva SLA.
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NEPRÍTOMNÝ: 0

Uznesenie č.

15/20/254

P-SLA schvaľuje predpis o Talentovanej mládeži SLA
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

15/20/255

P-SLA berie na vedomie zoznam unesení prijatých Konferenciou SLA 2019
ZA:

6

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

5. Sezóna 2020/2021
a) Schválenie Smernice k vydávaniu pretekárskych licencií športovcov SLA/FIS na sezónu 2020/2021
Uznesenie č.

15/20/256

P-SLA schvaľuje Smernicu k vydávaniu pretekárskych licencií športovcov SLA/FIS na sezónu
2020/2021
ZA:
6
PROTI:
0
NEPRÍTOMNÝ: 1
b) Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach leto – jeseň 2020
Uznesenie č.

15/20/257

P-SLA schvaľuje Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach leto-jeseň 2020
ZA:

6

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

6. Zmluvy a dohody
Uznesenie č.

15/20/258

P-SLA schvaľuje zmluvu s Jiří Jeřábek (procesný audit)
ZA:

6

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

Prezident predniesol splnomocnenia p. Jeřábeka.
Uznesenie č.

15/20/259

P-SLA schvaľuje zmluva Ivan Karkošiak (SSaMD SLA)
ZA:

6

PROTI:

0
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NEPRÍTOMNÝ: 1

Uznesenie č.

15/20/260

P-SLA schvaľuje zmluvu funkcionárov
a) M. Mesík
b) J. Garaj
c) M. Mersich
d) T. Murgáč
e) L. Šandor
f) M. Hliničan
g) J. Tánczos
h) I. Ivanič
i) F. Zlevský
j) P. Dluhoš
ZA:
6
PROTI:
Uznesenie č.

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

15/20/261

P-SLA schvaľuje Štatút športovca-reprezentanta
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:
15/20/262

P-SLA schvaľuje Projekt Banger park (T. Murgáč)
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:
15/20/263

P-SLA schvaľuje Zmluvy realizačného tímu (RT) BÚ SLA doplnený na návrh predsedu BÚ SLA M.
Maláka aj E. Cabanu (doktor)
ZA:

6

Uznesenie č.

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

15/20/264

P-SLA schvaľuje Mandátne zmluvy pre členov realizačného tímu BÚ SLA: J. Valuška, M. Sýkora, J.
Gajdoš, O. Benko-Rybár, J. Benč, J. Brünn.
ZA:
6
PROTI:
0
NEPRÍTOMNÝ: 1
Uznesenie č.

15/20/265

P-SLA schvaľuje zmluvy Fyzioterapeutov a kondičných trénerov v úseku ÚAL a SNB.
Kondičný tréneri:
Boris Žbirka
Štefan Čuvala
Michal Barbier
Fyzioterapeuti:
Lars Grundberg
Jakub Kmeťko
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Boris Žbirka
Oliver Kuchta
ZA:
6

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 1

7. Informácie z KRK
P. Penkert rieši viacero podnetov, sporov, niektoré sú doriešené niektoré sú ešte otvorené. Podnety
týkajúce sa viacerých oblastí ako sú: preberanie Stanov SLA, hlasovanie p.r., zákony, legislatívny
poriadok. Podnet od Hlavnej kontrolórky športu od p. Bendíka na základe paragrafu, SLA neposkytlo
požadované dokumenty žiadateľovi.
8. Rôzne
a) Chudý žiadosť
Uznesenie č.

15/20/266

P-SLA schvaľuje služobnú cestu p. Chudého na zasadnutie obmanov Estónsko.
ZA:

5

PROTI:

0

NEPRÍTOMNÝ: 2

b) Vrátenie materiálu ÚSK (Vavrinčík)
Prezident sa vyjadril že SLA nedlží F. Vavrinčíkovi žiadnu finančnú sumu. Preto bude SLA žiadať
o vrátenie materiálu, ktoré má vo svojej držbe.
c) Informácie k digitalizácii SLA vrátene procesov FIS Martin Benko (Roman Krajniak)
- odprezentovanie svojej činností, aplikácií ktoré sú populárne vo svete vo viacerých športoch ako aj
v lyžovaní.
R. Krajniak predniesol svoje pracovné skúsenosti, poradenské služby, PR služby. Poskytol viac
informácií o aplikácii paysy jej výhody a využitie v Asociácií. Zodpovedal otázky predsedníctva.
Prezident navrhol ďalšie stretnutie s úzkou skupinou ľudí v najbližších dňoch.
Úloha # 1 z 15. P-SLA: stretnutie skupiny s M. Benkom, R. Krajniakom .
d) Schválenie nových registrácií členov SLA – informácia
Uznesenie č.

15/20/267

P-SLA schvaľuje nových členov SLA za obdobie 23.06. 2020 – 25.08.2020
ZA:

5

PROTI:

0

e) Informácie k správe Marcus PR (p. Adriána Bednárová)
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NEPRÍTOMNÝ: 2

Odprezentovala Ciele PR komunikáciu SLA, čo je potrebné zlepšiť v rámci komunikácie v SLA. Čo sa
zlepšilo v komunikácii s úsekmi. Akrobatické lyžovanie má vlastnú formu zverejňovania materiálu
a tým pádom, komunikácia nie je až taká aktívna. Úsek alpských disciplín má najväčšie rezervy v rámci
komunikácie s PR. Budovanie siete spojencov napreduje, prebiehajú stretnutie, ovplyvňuje to hlavne
súperenie v úsekoch. Čo sa týka spolupráce s tlačou, mame dobré vzťahy s časopisom Nový čas.
Nevieme dostať priestor v médiách. Viaceré média nekomunikujú lebo si nechcú rozhnevať iných
poskytovateľov článkov čo sa týkajú lyžovania. Čo sa podarilo zverejniť v Novom čase a na cas. sk
profily: Prochádzková, Stromková, Medlová, Hanicová, Kapustík, Mešíková, Jaroš, Oravec, pripravuje
sa článok o pretekárke N. Fričovej. Ukážka viacerých článkov v Novom Čase. Prepočet mediálnej
hodnoty by bez PR bolo oveľa vyššia ako keby sa články zaplatili cez média.
f) Informácie k prebiehajúcej kontrole auditu (p. Jiřího Jeřábeka)
Správa bude odprezentovaná aj na Konferencii 2020. Použitá metodika, ktorú používa pri vykonávaní
auditu. Čo sa týka komunikácie najviac uprednostňuje neverbálnu komunikáciu so zamestnancami
Slovenskej lyžiarskej asociácie. Sleduje interné normy a predpisy, plnenie zákonných povinnosť,
efektivitu, controlling, personalistiku, etiku, marketing, PR, vzdelávanie zamestnancov. Plnenie
zákonných povinností: PO, BOZP, Pracovného výkazy, Cestovné príkazy, Poistenie. Personalistika:
neexistujúce presné zadanie a predpoklady na jednotlivé pozície, Prezamestnanosť, Duplicita,
Neexistujúce podrobné pracovné náplne, Neexistujúca zastupiteľnosť, Dovolenky, Home office,
Mlčanlivosť, Motivačné plány. Marketing: nová image SLA, sociálne média, online práce, just in time
just in place. Tieto všetky nedostatky počas svojho prebiehajúceho auditu zatiaľ zaznamenal.

11. Záver
Zapísal

Overil

Overil

Predsedajúci

Natália Mattová

Patrik Dluhoš

Marek Hliničan

Ivan Ivanič

26.08.2020

06.10.2020

22.09.2020

26.08.2020

Prílohy zápisu
1. Prezenčná listina
2. Pozvánka
3. Smernice k vydávaniu pretekárskych licencií športovcov SLA/FIS na sezónu 2020/2021
4. Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach leto – jeseň 2020
5. Štatút športovca-reprezentanta 2020/21
7.
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Členom Predsedníctva SLA
Predsedovi KRK SLA
Poprad, 19.8.2020
POZVÁNKA
Vážení členovia Predsedníctva SLA,
pozývam Vás na 15. zasadnutie Predsedníctva SLA, ktoré sa uskutoční
dňa 26.08.2020 o 9:30 hod v Kartik s.r.o., Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Financie
a) Rozdelenie PUŠ Kluby 2020 – rozhodnutie
b) Rozpočet 2020
4. Konferencia SLA 2020 (schválenie podkladov procesná a programová časť)
5. Sezóna 2020/2021
a) Schválenie Smernice k vydávaniu pretekárskych licencií športovcov SLA/FIS na sezónu 2020/2021
6. Zmluvy a dohody
a) Jíři Jeřábek (procesný audit)
b) Ivan Karkošiak (SSaMD SLA)
c) Mesík – mandátna zmluva - funkcionári (odmeny)
d) Garaj– mandátna zmluva - funkcionári (odmeny)
e) Marino– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
f) Murgáč– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
g) Šandor– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
h) Hliničan– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
i) Tánczos– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
j) Ivanič– mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
k) Zlevský – mandátna zmluva funkcionári (odmeny)
l) Štatút športovca-reprezentanta
m) Projekt Banger park T. Murgáč
7. Informácie KRK SLA
8. Rôzne
a) Žiadosť p. Chudého o účasť na zasadnutí obmanov Estónsko
b) Žiadosť o zaevidovanie pretekárov do dvoch úsekov (Matej Vitek, Maxim Hrnčiar)
c) Vrátenie materiálu ÚSK (F. Vavrinčík)
d) Informácie k digitalizácii SLA vrátene procesov FIS Benko Martin (Krajniak Roman)
e) Informácie k správe PR – SLA (Marcus PR s. r. o.)
f) Informácie k prebiehajúcej kontrole (auditu) SLA (Jeřábek Jiři)
9. Záver
Ivan Ivanič, Prezident SLA, v. r.
Marino Mersich, Viceprezident SLA, v. r.
Ján Garaj, Viceprezident SLA, v. r.

(doplnená o miesto konania 15. zasadnutia Predsedníctva SLA)

Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach 2020
Slovenská lyžiarska asociácia - Bežecký úsek

SLOVENSKÁ

LYŽIARSKA ASOCIÁCIA
Bežecký úsek

SÚŤAŽNÝ PORIADOK
V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH

L E T O – J E S E Ň 2020

Peter Ďurčo, predseda ŠTK BÚ SLA, Michal Malák, športový riaditeľ BÚ SLA
Schválilo Predsedníctvo BÚ SLA 07/2020.
Poprad 2020
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Súťažný poriadok v behu na kolieskových lyžiach 2020
Slovenská lyžiarska asociácia - Bežecký úsek

1. ÚVOD
1.1

Všeobecné ustanovenia

Tento Súťažný poriadok Bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len BÚ SLA) pre
preteky v behu na kolieskových lyžiach pre sezónu 2019 nadväzuje na nadriadené pravidlá lyžiarskych
pretekov a FIS (ďalej PLP) zverejnené na webovej stránke FIS a SLA. Zároveň aktualizuje a dopĺňa
všetky predchádzajúce súťažné poriadky. Preteky budú usporiadané podľa aktuálnych pravidiel
lyžiarskych pretekov FIS dostupné na:
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/cross-country-documents#ff1be7ba58699f3bc
26491f8+ doplnenia pravidiel podľa tohto Súťažného poriadku.

2. DÔLEŽITÉ USTANOVENIA
Členstvo v SLA a registrácia pretekárov BÚ SLA
2.1 Preukaz člena SLA
Preukaz člena SLA vydáva sekretariát SLA (Karpatská 15, 058 01 Poprad) na základe vyplnenej
on-line prihlášky individuálnej, alebo prostredníctvom klubu/oddielu, ktorý je registrovaný v BÚ SLA.
(http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html).
Vedúci družstva, resp. pretekár, je povinný pri prezentácii predložiť buď členský/é preukaz/y
športovcov SLA, alebo potvrdenú súpisku športovcov klubu. Toto musí vykonať najneskôr pri
preberaní štartovných čísel.
2.2 Súpiska pretekárov klubu
K účasti na Slovenskom pohári v behu na kolieskových lyžiach je nutné mať potvrdené
sekretariátom SLA, klubom i popodpisované športovcami tlačivo „Súpiska športovcov klubu” na
sezónu 2020/2021 do termínu 11.7.2020! Zástupcovia klubov vygenerujú on-line „súpisku“ svojho
klubu zo stránky: http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
(aby sa on-line súpiska zobrazila, musíte sa prihlásiť do vnútornej sekcie "členská zóna")
2.3 Registrácia pretekára v BÚ SLA a povinnosti pretekára
Všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú pretekov SLA i vyšších (republikových a medzinárodných), mali
by byť registrovaní v BÚ SLA a uvedený na súpiske športového klubu / organizačnej jednotky.
Potvrdené tlačivo „Súpiska pretekárov klubu“ na sezónu 2020/2021 musí byť potvrdená na
sekretariáte SLA, klubom i športovcami a predložená najneskôr pri prezentácii pretekov. Pre účasť na
medzinárodných pretekoch FIS, musia mať pretekári platný FIS kód. FIS kód zabezpečuje pre
všetkých členov RD (okrem RD masters a UNI) na začiatku sezóny BÚ SLA po zaslaní vyplneného
tlačiva Athletes declaration a kópie pasu. Ak sa do nominácie na vrcholné podujatie dostane v
priebehu sezóny športovec, ktorý nie je zaradený v RD, tak FIS kód mu musí zabezpečiť jeho
materský klub. Nominácia na vrcholné podujatia (účasť na podujatiach) FIS je možná iba s platným
FIS kódom, preto odporúčame klubom, aby potenciálnym účastníkom, ktorí nie sú zaradení v RD,
zabezpečili FIS kód prostredníctvom SLA (cena do 30.11. 35,- €, od 1.12. 100,- €).
2.4 Vekové kategórie
Pre obdobie leto - jeseň 2020 sú vypísané nasledovné vekové kategórie: Muži, ženy, starší dorastenci a
dorastenky, mladší dorastenci a dorastenky. Juniori a juniorky štartujú v kategóriách muži, resp. ženy.
Veteránky a veteráni štartujú v kategóriách žien, respektíve v kategórii mužov. Zaradenie pretekárov
podľa ročníkov narodenia do jednotlivých vekových kategórií je určené nasledovne:
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Kategória

Rok narodenia

Kategória

Rok narodenia

Slovenský
pohár

Muži + Juniori

2002 a starší

Ženy + Juniorky

2002 a starší

Áno

↳ Juniori

2001 - 2002

↳ Juniorky

2001 - 2002

Starší dorastenci

2003 - 2004

Staršie dorastenky

2003 - 2004

Áno

Mladší dorastenci

2005 - 2006

Mladšie dorastenky 2005 - 2006

Áno

Starší žiaci

2007 - 2008

Staršie žiačky

2007 - 2008

Mladší žiaci

2009 - 2010

Mladšie žiačky

2009 - 2010

2.5 Pridelenie pretekov
Usporiadanie pretekov je udeľované oddielom/klubom, ktoré sa o ich usporiadanie prihlásia na tlačive
SLA Žiadosť o usporiadanie športového podujatia. Prednostne je usporiadanie zverené tým, ktorí majú
k dispozícii kvalitné a bezpečné asfaltové cesty, ktoré parametrami zodpovedajú požadovanej úrovni
pretekov. Kluby, ktoré majú záujem o usporiadanie pretekov v sezóne 2021 zašlú svoje ponuky
najneskôr do 30.6.2020 na e-mailovú adresu peter.durco@gmail.com, kópiu na
crosscountry@slovak-ski.ska nordicsekretariat@slovak-ski.sk.

3. POKYNY PRE USPORIADATEĽOV
3.1 Zmluvné dojednanie
Usporiadateľ podpíše vzájomnú zmluvu medzi SLA a usporiadateľským klubom s vymedzením práv a
povinností.
3.2 Postup pri preložení alebo zrušení pretekov
Ak usporiadateľ v prípade vyčerpania všetkých možností je nútený uvažovať o zrušení alebo preložení
pretekov, najprv o svojom zámere informuje TD pretekov, predsedu ŠTK, športového riaditeľa BÚ
SLA a oznámi svoje rozhodnutie elektronicky na sekretariát SLA (nordicsekretariat@slovak-ski.sk). Z
dôvodu poistenia podujatí, usporiadatelia to musia vykonať 3 dni pred termínom pretekov uvedenom v
propozíciách. Až po dohode s nimi vykoná všetky potrebné opatrenia - informuje zástupcov
prihlásených klubov. V prípade, že sa mení iba miesto konania pretekov, stačí stručná informácia s
časovými údajmi a nahlásenie na sekretariát SLA (kancelária pretekov, prezentácia, tréning, porada).
Ak sa mení usporiadateľ, treba vydať nové propozície. Všetky informácie týkajúce sa pretekov budú
umiestnené na stránke www.slovak-ski.sk
3.3 Zdravotné zabezpečenie
Usporiadateľ je povinný zaistiť počas doby trvania pretekov prítomnosť zdravotnej služby, ktorá je
zodpovedná za zaistenie prvej pomoci a prípadnú dopravu pacientov do najbližšieho zdravotníckeho
zariadenia. Neoddeliteľnou súčasťou pretekov je aj tréning pred pretekmi.
3.4 Asistencia polície
Ak je potrebná aj asistencia polície, napríklad pri konaní pretekov bez obmedzenia premávky,tak ju
usporiadateľ musí zabezpečiť.
3.5 Médiá
Usporiadatelia pretekov sú povinní podať informácie o pretekoch do médií a výsledky aktuálne
nahlásiť aj na:
TASR: Martin Papay, mobil: 0905 251 193, e-mail: martin.papay@gmail.com
email: sport@tasr.sk
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SITA: redaktor Daniel Šarga, mobil: 0905 254 407, email: sarga@sita.sk,
email: sport@sita.sk
3.6 Zahraniční pretekári a nečlenovia SLA
Zahraniční pretekári a nečlenovia SLA môžu štartovať na pretekoch ROLLER SKIING Slovenského
pohára a na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou. Usporiadateľ im je povinný dať podpísať
tlačivo GDPR a vyhlásenie športovca:
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.htmlkvôli ochrane organizátorov.
V majstrovských pretekoch tituly nezískavajú. Usporiadateľ v prípade ich umiestnenia na M-SR 1. – 3.
mieste organizuje dvojaké vyhlásenie a to v absolútnom poradí a v poradí pretekárov registrovaných v
BÚ SLA. Usporiadateľ M-SR vyhotoví aj dve výsledkové listiny.
3.7 Refundácia nákladov
Usporiadateľ, ktorý je žiadateľom o refundáciu nákladov na usporiadanie podujatia je povinný spĺňať
všetky náležitosti zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe a podať zúčtovanie pretekov na sekretariát
SLA do výšky maximálne stanovenej refundácie do 14 dní od uskutočnenia pretekov, najneskôr do 15.
novembra 2020 po splnení všetkých úloh vyplývajúcich zo zmluvy medzi OV a SLA.

4 ROZPIS PRETEKOV (PROPOZÍCIE)
4.1 Usporiadatelia pretekov sú povinní:
- predložiť na schválenie rozpis pretekov elektronickou poštou 2 týždne pred konaním pretekov
príslušnému TD a predsedovi ŠTK BÚ SLA na adresu peter.durco@gmail.com a najneskôr 10 dní
pred pretekmi zverejniť schválené propozície na stránke SLA; obsah rozpisu je uvedený v PLP,
- administrovať svoje podujatie (zaevidovať/nahrať podujatie, zverejniť propozície, prihlásenia, plagát,
zmeny, výsledky zverejniť vo formáte pdf. a zaslať ich v xml. formáte na vysledky@slovak-ski.sk
)
prostredníctvom vnútornej sekcie web stránky SLA,
- uvádzať do „Rozpisu pretekov“- propozícií podujatia logá sponzorov SLA (aktuálny zoznam a logá
sú k dispozícii na poslednej strane Súťažného poriadku),
- zverejniť konanie pretekov cez vnútornú sekciu web stránky SLA najneskôr 2 týždne pred termínom
podujatia,
- uviesť v rozpise pretekov osobu s číslom telefónu, ktorá bude prijímať oznamy o neštartujúcich
pretekároch do doby ukončenia prezentácie. Ak je v možnostiach usporiadateľa uskutočniť on-line
poradu vedúcich tímov a žrebovanie, odporúčame to zverejniť v propozíciách podujatia.

5 PRIHLÁŠKY
5.1 Povinnosti TJ/LO/LK a jednotlivcov
Členovia SLA: Kluby / jednotlivci zodpovedajú podľa č. 215 PLP za včasné prihlásenie pretekárov, u
ktorých je reálna účasť na pretekoch prostredníctvom online registrácie na webe SLA pre členov
SLA + do kolónky žiadosť o ubytovanie vpíšu informácie o použití typu viazania NNN/SNS pre
každého účastníka.
Nečlenovia SLA vyplnia a zašlú elektronicky podľa pokynov v propozíciách tlačivo prihláška preteky
kolieskové lyže SLA + informáciu o type viazaní.
5.2 Termín doručenia
Prihláška musí byť doručená v termíne uvedenom v propozíciách podujatia, najneskôr 24 hodín pred
žrebovaním.
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5.3 Prihláška na preteky musí obsahovať
Prihláška na preteky musí obsahovať neskrátené meno a priezvisko, rok narodenia, typ viazania
SNS/NNN a registračné číslo pretekára v SLA (ak má aktívny FIS kód, tak číslo licencie FIS).
Prihláška cez telefón nie je možná. Prihlášky na domáce podujatia a preteky FIS sa nachádzajú na
stránke SLA: http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
5.4 Prihlášky na preteky FIS
Prihlášky na preteky FIS musí klub, resp. pretekár nahlásiť športovému riaditeľovi BÚ SLA najneskôr
5 dní pred konaním pretekov na predpísanom tlačive FIS – Entry form ROLL. V prihláške je povinné
uviesť FIS kód pretekára.

6 PREZENTÁCIA A ŠTARTOVNÉ
6.1 Vykonanie prezentácie
Prezentáciu musia pretekári / kluby vykonať do hodiny uvedenej v propozíciách. Ak sa pretekár, alebo
časť výpravy z dôvodu „vyššej moci“ nemôže k prezentácii dostaviť včas osobne, musí usporiadateľa
kontaktovať telefonicky a záväzne prezentovať pretekárov do konca doby prezentácie podľa rozpisu,
inak nebude zaradený do losovania a nebude v pretekoch štartovať.
6.2 Štartovné
V pretekovej sezóne 2020/2021 sa na pretekoch v behu na kolieskových lyžiach usporiadaných SLA
môžu zúčastniť pretekári uvedení na súpiske klubu s podpisom na tlačive. Podmienkou je aj úhrada
štartovného podľa pokynov v rozpise pretekov. BÚ SLA odporúča zvýšené štartovné pre nečlenov
SLA. Úhrada štartovného uvedeného v rozpise pretekov je splatná najneskôr pri prezentácii!

7 ŽREBOVANIE A PORADA VEDÚCICH TÍMOV
7.1 Poradie na štarte
Vo všetkých kategóriách sa štartové poradie žrebuje alebo pretekári sú nasadzovaní podľa aktuálneho
poradia v Slovenskom pohári v behu na kolieskových lyžiach.
7.2 Porada vedúcich družstiev
Pri poradách a žrebovaní (losovaní) zastupuje klub spravidla jeden zástupca, ktorý sa zapíše do
prezenčnej listiny pred poradou. Všetky námety a pripomienky budú riešené na porade. Na
pripomienky vznesené mimo poradu sa nebude brať zreteľ a nebudú riešené. Porada vedúcich tímov sa
začne najskôr 1 hodinu po skončení prezentácie. Z porady vedúcich tímov musí byť vypracovaný
zápis. Každý zúčastnený klub je povinný zabezpečiť zástupcu na poradu vedúcich družstiev.
7.3 Obsah zápisu
Z porady vedúcich družstiev musí byť spracovaný sekretárom pretekov zápis, ktorý bude vyvesený na
informačnej tabuli minimálne 30 minút pred štartom pretekov a musí v ňom byť uvedené (plán tratí,
zahrievacie trate, časový harmonogram a ďalšie dôležité informácie, ktoré nie sú v rozpise). Zápis
vypracováva sekretár pretekov a za vypracovanie a zverejnenie zápisu je zodpovedný riaditeľ
pretekov.
8 VÝSLEDKY
8.1 Obsah výsledkových listín
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Obsah a formu výsledkových listín určujú PLP. V oficiálnych výsledkových listinách (OVL) sa musia
uvádzať:
- pre všetkých pretekárov registračné číslo SLA, alebo FIS kód a ročník narodenia,
- bodovanie Slovenského pohára,
- štvormiestne skratky klubov, ktorých zoznam je uvedený v zimnom súťažnom poriadku,
- počet prihlásených a prezentovaných pretekárov a meno a klubovú príslušnosť pretekárov, ktorí
preteky vzdali.
- na pretekoch M–SR v spoločnej kategórii mužov a juniorov, resp. žien a junioriek na rovnakej trati a
spoločných pretekoch /dlhé trate, šprint/, je usporiadateľ povinný vyhlasovať dosiahnuté výsledky a
udeliť medaily:
a) spoločne v kategórii mužov a juniorov, žien a junioriek,
b) v kategórii juniorov a junioriek zvlášť:
· ak preteky dokončia len jeden, prípadne dvaja pretekári, bude vyhodnotený iba víťaz
· juniorské kategórie budú v šprinte vyhodnotené z konečného umiestnenia
Medailové umiestnenie a titul „Majster SR“ môžu získať len pretekári so Slovenským občianstvom a
členstvom v SLA. Ak sa M-SR zúčastnia zahraniční pretekári a umiestnia sa na 1. mieste, získajú titul
Medzinárodný majster Slovenskej republiky bez udelenia medaily.
8.2 Zaslanie výsledkov
Každý usporiadateľ podujatí BÚ SLA je povinný spracovať a zasielať výsledky z podujatia v podobe
XML v tvare: číslo kódexu podujatia.xml na adresu vysledky@slovak-ski.sk v deň konania podujatia.
V prípade ručného merania sa použije konvertor z XLS na XML, ktorý dodá BÚ SLA na požiadanie.

9 RÔZNE
9.1 Osobná zodpovednosť
Pretekári, funkcionári, činovníci a ostatní účastníci pretekov, sa zúčastňujú pretekov na vlastné
nebezpečenstvo.
9.2 Podmienky účasti
Podľa čl. 341.1 PLP a tohto Súťažného poriadku sú do jednotlivých kategórií zaradení pretekári a
pretekárky podľa ich veku. Podmienky účasti na pretekoch (veková kategória) sa musia uviesť v
„Propozíciách / Rozpise pretekov“.
9.3 Ekonomické zabezpečenie pretekov v behu na lyžiach
Pre preteky a súťaže usporiadané a riadené SLA v súťažnom období 2020 platia nižšie uvedené zásady
ekonomického zabezpečenia a ich doplnky:
a) úhrada nákladov spojených s účasťou na M-SR, Slovenský pohár a ostatných pretekoch, hradí
účastníkom vysielajúca organizácia,
b) pridelenému Technickému delegátovi (TD) prináležia na pretekoch SLP KL a M-SR
náhrady v zmysle smernice SLA - EK 03 SMERNICA O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH PRI TUZEMSKÝCH A
ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CESTÁCH. Odmena pre TD ktorí sú SZČO je celková hodnota v sume
40€ / deň, ostatní TD v čistom 40,00€ za pracovný deň. Súčasťou vyúčtovania je aj predložená
správa TD, ktorú TD zasiela na e-mail športového riaditeľa, sekretariát SLA a predsedovi ŠTK.
c) prípadné ubytovanie TD zabezpečuje a hradí usporiadateľ
9.4 Nominácia funkcionárov pre preteky v behu na lyžiach
Nomináciu delegovaných funkcionárov pre podujatia, zabezpečí SLA podľa nasledovných zásad:
- technického delegáta (TD) a jeho náhradníka menuje BÚ SLA na návrh ŠTK–R;
- TD na pretekoch ROLLER SKIING SP v behu na kolieskových lyžiach môže byť: Matúš Jančík,
Katarína Garajová, Vladimír Staroň, Peter Ďurčo, Michal Šerfel, Marek Šerfel, Pavol Grűnvaldský.
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- TD na preteky bude určený najneskôr 14 dní pred konaním pretekov Komisiou rozhodcov ŠTK BÚ
SLA. Na základe návrhu usporiadateľa schvaľuje ŠTK BÚ SLA pre preteky MSR a Slovenský pohár
obsadenie týchto funkcií s požadovanou kvalifikáciou rozhodca bežeckého lyžovania II.
kvalifikačného stupňa: riaditeľ pretekov, sekretár pretekov, veliteľ časomiery a spracovania dát, veliteľ
tratí, veliteľ kontrol a bezpečnosti.
Každý funkcionár pretekov môže vykonávať len jednu funkciu.
9.5 Hodnotenie a celkové víťazstvo v Slovenskom pohári (SLP)
V súťaži o Slovenský pohár (SLP) budú ocenení iba celkoví víťazi v kategóriách dospelých a dorastu.
Oceneným celkovým víťazom Slovenského pohára sa môže stať iba člen SLA. Do hodnotenia sa budú
brať všetky uskutočnené preteky. Body v šprinte sa do SP pridelia podľa poradia v druhej časti
pretekov. O celkovom poradí pri rovnosti bodov dvoch a viacerých pretekárov rozhoduje vyšší počet
lepších umiestnení. Ak aj počet lepších umiestnení je rovnaký, rozhodujú lepšie FIS body pretekára.
9.6 Postaršenie, zmena kategórií
Nie je povolený striedavý štart vo vyššej kategórii. Postaršenie pretekára je možné najviac o jednu
vekovú kategóriu, (starší žiak posledným rokom môže štartovať v kategórii mladšieho dorastu).
9.7 Povinnosti reprezentantov
Na podujatiach prihlasovaných a financovaných prostredníctvom SLA (podujatia MS, SP a FIS) sú
členovia RD BÚ SLA povinní štartovať a vystupovať v reprezentačnom oblečení BÚ SLA vo
zverenom oblečení RD. Táto povinnosť sa týka aj oblečenia RD na stupňoch pre víťazov.
9.8 Doping
Doping je vo všetkých lyžiarskych disciplínach prísne zakázaný. Usporiadatelia všetkých pretekov
zaistia pre prípadnú dopingovú kontrolu tieto podmienky: miestnosť, ak možno blízko štartu / cieľa,
kde bude k dispozícii WC, umývadlo, stôl, stoličky a v dostatočnom množstve, nealkoholické nápoje v
originálnom balení s neporušeným uzáverom.
9.9 Pretekársky výstroj
Kolieskové lyže zabezpečuje (zapožičiava) BÚ SLA, spôsob žrebovania a preberania lyží bude
oznámený na porade vedúcich družstiev. Palice: pre preteky konané klasickou technikou nesmie byť
dĺžka palice od hrotu po ukotvenie pútka do palice väčšia ako 83% výšky pretekára v bežeckej
lyžiarskej obuvi + 2cm. Odporúčajú sa hroty na paliciach s krúžkom / zábranou proti prepichnutiu.
Ochranná prilba a okuliare sú podmienkou pri všetkých podujatiach. Pri pretekoch súpažným
spôsobom behu MUSIA byť použité palice v súlade s pravidlami pre klasickú techniku v behu na
kolieskových lyžiach.
9.10 Vyhlásenie výsledkov
Slávnostný ceremoniál pri majstrovstvách SR začína hymnou SR. Pretekári na stupňoch víťazov budú
vyhlasovaní v poradí 3.-2.-1. a diplomy, medaile a ceny budú odovzdávané v poradí 1.2.3.

10 SÚŤAŽE SLOVENSKÉHO POHÁRA
Slovenský pohár dorastu pod názvom Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach je celoštátna
súťaž mládeže do 17 rokov /vrátane/ organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže určuje vedenie
Bežeckého úseku SLA. Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch (3) pretekov.
Slovenský pohár dospelých pod názvom Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach je celoštátna
súťaž juniorov a seniorov vo veku od 18 rokov organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže
určuje vedenie Bežeckého úseku SLA. Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch (3) pretekov.
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Podujatia 1. až 5. kola a Majstrovstvá Slovenska v behu na kolieskových lyžiach” sú považované v
zmysle tohto poriadku za súčasť celoštátnej súťaže príslušnej vekovej kategórie organizovanej SLA.
10.1 Kategória žiactva
Nie je povinnosťou usporiadateľa vypísať aj žiacke kategórie. Ak ich vypíše, odporúčanie BÚ je, aby
boli zlúčené, t.j. starší aj mladší žiaci spolu, rozdelení do kategórií podľa pohlavia. Žiaci budú
štartovať na vlastných, prípadne zapožičaných lyžiach.
10.2 Kategória dospelých a dorastu
Vedúci súťaže: Peter Ďurčo
Do súťaže o ROLLER SKIING Slovenský pohár (ďalej len SLP) v behu na kolieskových lyžiach je
v sezóne 2020/2021 zaradených 5 pretekov. Vo všetkých pretekoch okrem M-SR je vyhodnocovaná
spoločná kategória mužov a juniorov, žien a junioriek.
10.3 Výpočet FIS bodov
Výpočet FIS bodov je podľa platných pravidiel FIS pre beh na lyžiach z mája 2020, časť 300 preteky v
behu na lyžiach, bod 396 Preteky na kolieskových lyžiach.
10.4 Bodovacia tabuľka „ROLLER SKIING“ – pre všetky kategórie :
1.miesto 15 bodov
6. miesto 5 bodov
2. miesto 12 bodov
7. miesto 4 body
3. miesto 10 bodov
8. miesto 3 body
4. miesto 8 bodov
9. miesto 2 body
5. miesto 6 bodov
10. miesto 1 bod
Body do hodnotenia celkového poradia ROLLER SKIING Slovenského pohára zbierajú iba členovia
SLA.

11 PRETEKY ROLLER SKIING SLOVENSKÉHO POHÁRA A MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
11.1 Preteky Slovenského pohára
Základné informácie o dátume, spôsobe štartu a technike pretekov, budú doplnené a spresnené
propozíciami usporiadateľov. V prípade nepredvídaných okolností si BÚ SLA i usporiadateľ si
vyhradzujú právo na zmeny rozpisu pretekov. Nasledovné podujatia sú považované v zmysle tohto
poriadku za súčasť celoštátnej súťaže príslušnej vekovej kategórie organizovanej SLA.
1. kolo AKHŠ a SKB Velké Karlovice
Dátum konania: 12.7.2020
Miesto konania: Velké Karlovice, Karolinka - Kohútka
Usporiadateľ adresa: ALKAN klub horských športov
Web, E-mail: http://www.karlovska50.cz/cs/skiroll?set=1
Disciplína: výbeh klasickou technikou s hromadným štartom
Informácie: Michal Malák, 0917 171 829
Technický delegát: Peter Ďučo
Náhradník: Vladimír Staroň
2. kolo BK Opalisko Závažná Poruba
Dátum konania: 2.8.2020
Miesto konania: Závažná Poruba
Usporiadateľ adresa: BK Opalisko Závažná Poruba,
Web, E-mail: ivan.bukas@ijb.sk
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Disciplína: súpaž s intervalovým štartom (musia sa použiť palice pre klasickú techniku)
Informácie: Ivan Bukas, 0910 769 328
Technický delegát: Vladimír Staroň
Náhradník: Matúš Jančík
3. kolo Ski Team JASE Látky
Dátum konania: 9.8.2020
Miesto konania: Látky - Mláky
Usporiadateľ adresa: Látky 124, 985 45 Látky
Web, E-mail: www.jase.sk/skiteam, mario.kubis77@gmail.com
Disciplína: vytrvalostný beh voľnou technikou s hromadným štartom
Informácie: Mário Kubiš, 0908 343 898
Technický delegát: Michal Šerfel Náhradník: Matúš Jančík
4. kolo TJ Biela Stopa
Dátum konania: 6.9.2020
Miesto konania: Kremnica
Usporiadateľ adresa: Križkova 526, 967 01 Kremnica
Web, E-mail: www.bielastopa.sk, info@bielastopa.sk
Disciplína: výjazd klasicky s intervalovým/hromadným štartom
Informácie: Slavomír Hrúza, 0904 151 281
Technický delegát: Durčo Peter Náhradník: Pavol Grunvaldský
11.2 Majstrovstvá SR v behu na kolieskových lyžiach
5. kolo a M-SR TJ Tatran Gerlachov
Dátum konania: 4.10.2020
Miesto konania: Gerlachov
Usporiadateľ adresa: TJ Tatran Gerlachov, o.z., Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
Web, e-mail: www.tjtatrangerlachov.sk/ 
tj@tjtatrangerlachov.sk
Disciplína: vytrvalostné preteky voľnou technikou s hromadným štartom
Informácie: Michal Nikerle, 0910 577 324
Technický delegát: Marek Šerfel
Náhradník: Matúš Jančík

12 HODNOTENIE KLUBOV PRE FINANCOVANIE ZO SLA PRE SEZÓNU 2020/21
Preteky budú započítané do refundácie v zmysle Súťažného poriadku na zimnú sezónu 2020/2021.
Preteky budú taktiež započítavané do počtu aktívnych pretekárov, teda do počtu pretekov, ktoré
pretekári absolvujú v sezóne 2020/21. Na to, aby bol pretekár aktívny, musí v sezóne absolvovať
aspoň 3 preteky, vrátane zimných a byť uvedený na súpiske klubu.

13 ZLOŽENIE REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV V BEHU NA KOLIESKOVÝCH
LYŽIACH 2020/2021
RD A Ženy: Procházková Alena
RD A Muži: Koristek Ján
RD U23 Muži: Renda Andrej
RD U20 Ženy: Danielová Mária, Sivoková Kristína, Mazúrová Timea, Marianna Klementová,
Horniaková Barbora
RD U20 Muži: Tilesch Denis
RD U18 Ženy: Chudíková Paulína, Bukasová Veronika
RD U18 Muži: Havran Marko, Horniak Matej
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RD U16 Ženy: Roglová Laura, Kleinová Sofia
RD U16 Muži: Stankoviansky Martin
Členmi realizačných tímov sa stávajú všetci osobní tréneri zaradených športovcov i servismani: Ján
Valuška (seniorský reprezentačný tréner pre Svetový pohár), Stanislav Holienčík (reprezentačný tréner
juniorov, U18 a U16, Mário Kubiš, František Klement, Jozef Brűnn, Ondrej Tuka, Ivan Bukas, Ondrej
Benka-Rybár, Michal Polačko, Benedikt Procházka, Jakub Benč, Jaroslav Gajdoš, Michal Sýkora,
Michal Malák, František Novodomec, Pavel Ševčík, Marek Baláž.

14 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE SVETOVÝ POHÁR
Účasť na podujatiach pre Svetový pohár vychádza z návrhu reprezentačných trénerov BÚ SLA, podľa
aktuálnej výkonnosti športovcov. Prioritu účasti majú pretekári zaradení v reprezentácii SR. V
mládežníckych kategóriách sa prihliada aj na výkonnosť preukázanú v pretekoch Slovenského pohára
v behu na kolieskových lyžiach alebo z testovaní reprezentačných družstiev. O konečnom počte a
nominácii účastníkov na vrcholné podujatia rozhodne na návrh TR BÚ SLA Predsedníctvo BÚ SLA.

15 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE MAJSTROVSTVÁ SVETA MADONA
Na MSJ ROLL 2020 budú nominovaní športovci s aktuálne najlepšou výkonnosťou na návrh
reprezentačných trénerov so schválením Trénerskou radou BÚ SLA. Minimálne počty účastníkov sú
nasledovné: 1 junior, 1 juniorka. O konečnom počte účastníkov rozhodne na návrh TR BÚ SLA
Predsedníctvo BÚ SLA.

16 REPREZENTAČNÉ TESTY A TESTOVANIE ÚTVAROV TALENTOVANEJ
MLÁDEŽE
Testy ÚTM Banská Bystrica, 26.9.2020: 1.časť hala, 2 časť beh v teréne Šachtičky.
- testy povinné pre športovcov zaradených v RD OH nádeje, mládežníkov v útvaroch talentovanej
mládeže (na listine talentov BÚ SLA), členov športových gymnázií a športovcov, ktorí v rámci
klubovej príslušnosti spadajú pod hlavičku športových tried i projektu Trénerskej rady mládeže. Testy
slúžia ako pomocný faktor k aktualizácii zloženia reprezentačných družstiev (RD) BÚ SLA pre zimnú
sezónu 2020/2021. Na základe dosiahnutých výsledkov môže TR BÚ SLA na návrh trénera RD
zaradiť alebo vyradiť pretekára z RD.

17 ADRESÁR FUNKCIONÁROV SLA A BÚ SLA
Prezident SLA: Ivan Ivanič
E-mail: prezident@slovak-ski.sk
Denisa Kubusová: info@slovak-ski.sk , tel. +421 918 713 045
Martina Husárová: nordicsekretariat@slovak-ski.sk, tel. +421 915 896 754
Registrácie: registracie@slovak-ski.sk, office@slovak-ski.sk
Web: www.slovak-ski.sk
Meno, funkcia
PaedDr. Michal Malák, PhD.

Elektronická adresa
crosscountry@slovakski.sk

Mobil - kontakt
0917171829

stanislavholiencik@gmail.com

0902 953 388

jan.valuska@gmail.com

0905 321 617

športový riaditeľ BÚ, predseda BÚ SLA

Mgr. Stanislav Holienčík
predseda komisie mládeže, podpredseda BÚ SLA

PaedDr. Ján Valuška
Predseda trénerskej rady
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Ing. Peter Ďurčo

peter.durco@gmail.com

0911 191 715

skiteamjaselatky@gmail.com

0905398558

skplevoca@gmail.com

0903908273

viktor@halir.sk

0903402513

Predseda ŠTK, vedúci súťaží dorastu a dospelých

Ján Segeč
člen predsedníctva BÚ SLA

Jozef Šefčík
člen predsedníctva BÚ SLA

Viktor Halíř
člen predsedníctva BÚ SLA, zástupca v P-SLA

18 ADRESÁR TECHNICKÝCH DELEGÁTOV - PRETEKY NA KOL. LYŽIACH
Meno, funkcia

Elektronická adresa

Kontakt

Vladimír Staroň

staronv@gmail.com

Bellova 63/3
059 41 Tatranská Štrba
0903 388 511
J. Horvátha 902/34
967 01 Kremnica
0911 191 715
Gaštanová 511/2
031 04 Liptovský Mikuláš
0907517853
Hlavná 181
05938 Štrba
0910 916 132
Krôn 371/20
059 38 Štrba
0903 628 884
M. Benku 561
059 38 Štrba
0904 517 786
0905 350918
0911749748

TD FIS

Peter Ďurčo

peter.durco@gmail.com

TD FIS

Katarína Garajová

garajovakatka@gmail.com

Matúš Jančík

info@matj.sk

TD FIS

Michal Šerfel

michal.serfel@skstrba.sk

Marek Šerfel

marek.serfel@gmail.com

Pavol Grunvaldský

paldsky@gmail.com

Ďakujeme partnerom za ich podporu:
FIS, SOŠV, NŠC

Hlavný partner BÚ SLA:
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P
artner SLOVENSKÉHO POHÁRA V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH BÚ SLA:

P
artneri BÚ SLA:
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ŠO 01
SMERNICA SLA K VYDANIU PRETEKÁRSKEJ LICENCIE
ŠPORTOVCA SLA a FIS NA SEZÓNU 2020/21
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:
29.05.2020

Ján GARAJ, viceprezident SLA

Číslo uznesenia:
Marino MERSICH, viceprezident SLA
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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
SLA licencie a FIS licencie nie je automatické a podlieha predloženiu žiadosti na SLA so
splnením vybraných podmienok.
UPOZORNENIE:




Športovec, ktorý žiada o vydanie prvej FIS licencie 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 alebo SLA 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 2020/21 (žiadosť) - súpiska
(nástroj) je k dispozícií na web stránke SLA v úsekovom menu „Tlačivá“, alebo „Dokumenty“.
Databáza SLA pre sezónu 2020/21 sa preklápa v noci z 31.05.2020 na 01.06.2020. Z toho
dôvodu je možne vykonať prvú súpisku klubu až po 01.06.2020.
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 (30.4.2021) riadnym členom SLA (splnené
členské povinnosti).
Termín na zaslanie všetkých požadovaných dokumentov a úhrady je do 30.11. 2020 !
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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:
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – Tlačivá – Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/zjazdove-lyzovanie/tlaciva.html
BEŽECKÉ LYŽOVANIE – Tlačivá a vzdelávanie – Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/bezecke-lyzovanie/tlaciva-a-vzdelavanie.html
AKROBATICKÉ LYŽOVANIE – Dokumenty – Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/akrobaticke-lyzovanie/dokumenty.html
SNOWBOARDING – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/snowboarding/dokumenty.html
SKOKY NA LYŽIACH – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/skoky-na-lyziach/dokumenty.html
SEVERSKÁ KOMBINÁCIA – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/severska-kombinacia/dokumenty.html
LYŽOVANIE NA TRÁVE – Dokumenty - Súpiska pretekárov 2020/21, alebo
http://www.slovak-ski.sk/lyzovanie-na-trave/dokumenty.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“ 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 30.11.2020.
10. Súpisku je možno vytvárať aj opakovane, v prípade, že klub si doplnil (chce doplniť) pretekárov
na licencovanie, to jest, vyššie uvedený postup sa zopakuje pre týchto pretekárov identicky.
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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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov UAD na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
SLA

FIS

U12 (predžiaci)

5,- €

-

U16 (žiaci)

10,- €

-

U18 (juniori)

0,- €

35,- €

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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov BÚ na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
SLA

FIS

U12 (predžiaci)

0,- €

-

U15 (žiaci)

0,- €

-

U18 (ml. dorast)

0,- €

35,- €

U21 (st. dorast)

0,- €

35,- €

U23 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Masters

0,- €

35,- €
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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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov UAL na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
SLA

FIS

U13 (predžiaci)

0,- €

-

U18 (juniori)

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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov SNB na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
SLA

FIS

U13 (predžiaci)

0,- €

-

U18 (juniori)

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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov UTL na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

SLA

POPLATOK ZA LICENCIU:
FIS

U12 (predžiaci)

5,- €

-

U15 (žiaci)

10,- €

-

U18 (juniori)

0,- €

35,- €
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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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov SÚ na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
SLA

FIS

U12 (žiaci)

0,- €

-

U18 (juniori)

0,- €

35,- €

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 2021 + skrátený názov klubu +
poradové číslo súpisky“
Výška poplatku pre športovcov ÚSK na sezónu 2020/21:
KATEGÓRIA

POPLATOK ZA LICENCIU:
SLA

FIS

U12 (žiaci)

0,- €

-

U18 (juniori)

0,- €

35,- €

U20 (juniori)

0,- €

35,- €

Dospelí

0,- €

35,- €

Článok 5
VYDANIE / 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
licencie môže SLA obmedziť na účasť len v jednej presne určenej krajine alebo len na jednom alebo
viacerých presne určených súťažiach.
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Pridelenie/predĺženie FIS licencie nie je automatické a podlieha predloženiu žiadosti na SLA so splnením
vybraných podmienok.
A./ Vydanie prvej FIS licencie
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).
B./ Obnovenie existujúcej FIS licencie
SLA podá žiadosť o obnovenie licencie na FIS, ak športová organizácia požiada SLA prostredníctvom
súpisky klubu o obnovenie licencie FIS pre svojho športovca, ak má športovec splnené členské
povinnosti voči SLA. V tomto prípade sa k súpiske prikladá:
1. kópia platného cestovného pasu, ktorým preukáže štátnu príslušnosť, ak došlo k výmene
cestovného pasu, z dôvodu vypršania jeho platnosti, a vyplnené tlačivo Súhlas s poskytnutím
osobných údajov,
2. vyplnený formulár údajov o športovcovi do profilu športovca (Athlete´s data sheet) vo FIS
evidencii (príloha č.2), ak došlo k zmene údajov,
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@slovak-ski.sk
Po splnení predpísaných
obnovená/vydaná.

povinností

bude

jednotlivým

pretekárom

FIS

licencia
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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.
2. Po splnení predpísaných povinností bude jednotlivým pretekárom SLA licencia pre účasť
na pretekoch elektronicky obnovená/vydaná.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Sekretariát SLA.
registracie@slovak-ski.sk, +421 918 249 159
Stav licencie SLA a FIS licencie športovca: http://www.slovak-ski.sk/evidencia
4. Túto Smernicu schválilo Predsedníctvo SLA na svojom zasadnutí dňa X.Y.2020 a nadobúda
účinnosť dňom jeho schválenia.

ŠTATÚT ŠPORTOVCA REPREZENTANTA
Slovenská lyžiarska asociácia

DOSPELÍ:
Zjazdové lyžovanie:

vek 21 a viac

Lyžovanie na tráve:

vek 21 a viac

Bežecké lyžovanie:

vek 23 a viac

Skoky na lyžiach a severská kombinácia:

vek 21 a viac

Freestyle Akrobatické lyžovanie:

vek 18 a viac

Skicross:

vek 21 a viac

Freestyle snowboarding:

vek 18 a viac

Alpský snowboarding:

vek 20 a viac

Snowboardcross:

vek 20 a viac

JUNIORI:
Zjazdové lyžovanie:

vek 16 – 20 vrátane (U21)

Lyžovanie na tráve:

vek 15 – 21 vrátane (U22)

Bežecké lyžovanie:

vek 15 – 22 vrátane (U23)

Skoky na lyžiach a severská kombinácia:

vek 15 – 20 vrátane (U21)

Freestyle Akrobatické lyžovanie:

vek 13 – 17 vrátane (U18)

Skicross:

vek 16 – 20 vrátane (U21)

Freestyle snowboarding:

vek 13 – 17 vrátane (U18)

Alpský snowboarding:

vek 15 – 19 vrátane (U20)

Snowboardcross:

vek 15 – 19 vrátane (U20)
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Čl. I
Práva a povinnosti voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS)
A.

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) – práva a povinnosti voči FIS
(vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel 2019/20, čl. 203, 204, 212, 221)

1.

Licencia pre účasť športovca SLA na súťažiach FIS

1.1. 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 licencie môže SLA
obmedziť1) na účasť len v jednej presne určenej krajine alebo len na jednom alebo
viacerých presne určených súťažiach.
1.2. SLA je povinná zaručiť, že súťažiaci s licenciou FIS, poznajú a akceptujú pravidlá
FIS, najmä ustanovenie, ktoré zakladá výlučnú kompetenciu Arbitrážneho súdu pre
šport (CAS), ako odvolacieho súdu v dopingových veciach.2)
1.3. SLA podá žiadosť o pridelenie licencie FIS, ak športovec požiada SLA o vybavenie
licencie FIS, má splnené členské povinnosti voči SLA a k žiadosti o pridelenie
licencie FIS priloží:
1.3.1. kópiu platného cestovného pasu, ktorým preukáže štátnu príslušnosť,
1.3.2. vlastnoručne podpísané vyhlásenie športovca (Athlete´s declaration)
schválené Radou FIS,3)
1.3.3. doklad o úhrade licenčného poplatku FIS vo výške platnej k dátumu podania
žiadosti športovca,
1.3.4. doklad o úrazovom poistení športovca na prípravu na súťaž a účasť na
súťaži s platnosťou na príslušnú súťažnú sezónu (od 1. júla kalendárneho
roku do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku).4)
1.4. Pri neplnoletom športovcovi vo veku od 15 rokov do 18 rokov sa okrem podpisu
športovca vyžaduje aj vyjadrenie zákonného zástupcu formou podpisu na príslušnej
listine.5)
1.5. Športovec na požiadanie FIS predloží SLA fotografiu jeho tváre v požadovanom
formáte a veľkosti, ktorá bude použitá na účely vedenia evidencie FIS a SLA.

1

) Oprávnenie SLA vyplýva z ICR 203.2
) Rozhodcovská doložka je uvedená v ICR 203.2.1
3
) ICR 203.3
4
) ICR 203.1, ICR 203.4.2, ICR 212.4
5
) ICR 203.3, § 31 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“Zákon o športe”).
2

2

1.6. Kópiu cestovného pasu, vyhlásenie športovca a fotografiu športovca SLA archivuje
a na požiadanie ich predloží FIS.6)
2.

Podmienky účasti športovca SLA na súťažiach FIS

2.1. SLA nebude podporovať alebo neuzná športovca v rámci svojej štruktúry, nepožiada
ani nevydá licenciu FIS pre účasť na súťažiach FIS alebo licenciu SLA pre účasť na
národných súťažiach takému športovcovi, ktorý: 7)
2.1.1. sa správal nevhodne alebo nešportovým spôsobom, alebo nerešpektoval
zdravotnú vyhlášku FIS alebo všeobecné antidopingové pravidlá8),
2.1.2. akceptuje alebo akceptoval, či už priamo alebo nepriamo, akékoľvek
peňažné platby za účasť na súťažiach,9)
2.1.3. akceptuje alebo akceptoval finančnú odmenu vyššej hodnoty ako je
ustanovená pravidlami FIS,10)
2.1.4. poskytne súhlas, aby jeho meno, športový titul alebo podobizeň boli použité
na účel reklamy 11), okrem prípadu kedy je na základe postupu podľa bodu
5.10. SLA alebo jej dcérske obdchodné spoločnosti (FIRN SLA s.r.o. a iné
dcérske spoločnosti založené SLA alebo FIRN SLA s.r.o.) účastníkom
zmluvy, ktorej predmetom je finančná alebo iná podpora športovca (ďalej tiež
“sponzorstvo”), poskytovanie výstroja športovcovi alebo propagácia partnera
SLA, ak v bode 12.1. nie je ustanovené inak,
2.1.5. vedome súťaží alebo súťažil proti lyžiarovi, ktorý nie je spôsobilý súťažiť
podľa pravidiel FIS; to neplatí, ak ide o súťaž FIS alebo SLA, ktorá je
označená ako „otvorená“ (open),12)
2.1.6. má pozastavenú súťažnú činnosť.13)
2.2. SLA v okamihu vydania licencie FIS potvrdzuje a preberá plnú zodpovednosť za to,
že súťažiaci má platné a dostatočné úrazové poistenie a poistenie liečebných
nákladov pokrývajúce obdobie prípravy na súťaž a účasť na súťaži14).
2.3. Postup SLA podľa bodu 2.1. sa uskutočňuje na základe rozhodnutia disciplinárneho
orgánu SLA.
3.

Poistenie športovca SLA a člena realizačného tímu športovca SLA

3.1. Športovec SLA zúčastňujúci sa na súťažiach FIS je povinný mať úrazové poistenie
v dostatočnej výške, aby pokrylo náklady súvisiace s úrazom vrátane prepravy
6

) ICR 203.3
) ICR 204.1
8
) ICR 204.1.1
9
) ICR 204.1.2
10
) ICR 219, ICR 204.1.3
11
) ICR 204.1.4
12
) ICR 204.1.5, ICR 204.1.5.1
13
) ICR 204.1.7
14
) ICR 204.2
7
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a nákladov na záchranárov a riziká vyplývajúce z aktívnej účasti na súťaži, ako aj
náležité poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane. SLA je
zodpovedná za existenciu náležitého poistného krytia športovca SLA, ktorého
prihlásila na súťaže FIS a ktorému vydala FIS licenciu. SLA alebo športovec SLA je
povinný preukázať náležité poistné krytie kedykoľvek na žiadosť FIS, zástupcu FIS
alebo organizačného výboru súťaže.15)
3.2. Všetci členovia realizačného tímu športovca SLA zaregistrovaní na súťaž FIS, musia
mať úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane
v dostatočnej výške, aby pokryli náklady súvisiace s úrazom vrátane prepravy
a nákladov na záchranárov. SLA alebo členovia realizačného tímu športovca SLA
sú povinní predložiť doklad o dostatočnej výške poistného krytia kedykoľvek na
žiadosť FIS, jej zástupcu, organizátora súťaže alebo osoby poverenej
organizátorom súťaže.16)
3.3. Náklady na úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov a poistenie
zodpovednosti za škodu športovca SLA a člena realizačného tímu, ktorých SLA
nominovala do športovej reprezentácie SR (ďalej len “reprezentácia”) znáša SLA
počas obdobia prípravy uskutočňovanej podľa plánu prípravy schváleného SLA a
počas ich účasti na súťaži.
4.

Zdravotný stav, testovanie a doping

4.1. SLA zodpovedá za zdravotnú spôsobilosť športového reprezentanta Slovenskej
republiky (ďalej len “reprezentant”) na účasť na súťaži. 17) reprezentant je povinný
absolvovať každoročne lekársku prehliadku na overenie zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie lyžiarskeho športu.18)
4.2. Reprezentant je povinný absolvovať lekársku prehliadku pred alebo po súťaži, ak to
vyžaduje zdravotná komisia FIS alebo jej zástupca.19)
5.

Práva a povinnosti SLA ako národného športového zväzu

5.1. SLA nominuje športovca na prípravu na súťaž a súťaž spojenú s reprezentáciou
(sústredenia, zahraničné súťaže, COC, SP, MS, ZOH, MSJ, YOG, EYOF) na
základe vopred stanovených a schválených nominačných kritérií okrem prípadov,
keď športovcovi bola pozastavená súťažná činnosť na medzinárodných súťažiach
rozhodnutím disciplinárneho orgánu SLA alebo FIS alebo je proti športovcovi
vedené trestné stíhanie za trestný čin, ktorého charakter je nezlúčiteľný s
postavením reprezentanta.

15

) ICR 204.2, ICR 212.4
) ICR 212.5
17
) ICR 221.1, § 29 ods. 2 Zákona o športe.
18
) ICR 221.1, § 5 ods. 8 Zákona o športe.
19
) ICR 221.2
16
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5.2. SLA reprezentanta zaregistruje a uhradí za reprezentanta poplatok za licenciu FIS
na príslušnú súťažnú sezónu.
5.3. SLA poskytne reprezentantovi finančné prostriedky z kapitoly ŠO SLA podľa
schválených kritérií ŠO SLA na prerozdelenie finančných prostriedkov na náhradu
nákladov na prípravu na súťaž a účasť na súťaži a s tým súvisiace materiálne
vybavenie. Prostriedky poskytnuté formou dotácie20) alebo prostriedky z príspevku
uznanému športu21) sa použijú na oprávnené náklady podľa príslušnej zmluvy.
5.4. SLA zabezpečí a uhradí pre reprezentanta a jeho realizačný tím (v rozsahu podľa
rozhodnutia ŠO SLA v rámci schváleného použitia prostriedkov odborným úsekom)
cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.22)
5.5. SLA uvoľní športovca zo štatútu reprezentanta, ak o to sám písomne požiada.
Žiadosť športovec adresuje Predsedníctvu ŠO SLA a Predsedníctvu SLA.
5.6. SLA poskytuje odmenu reprezentantovi na základe dosiahnutých výsledkov na
medzinárodných súťažiach SP, MS, MSJ a OH v súlade so schválenými pravidlami
odmeňovania pre danú sezónu na základe rozhodnutia ŠO SLA a Predsedníctva
SLA.
5.7. SLA poskytuje reprezentantovi materiálne vybavenie podľa navrhnutých kritérií ŠO
SLA a predsedníctva SLA.
5.8. SLA oznamuje reprezentantovi termín konania marketingových akcií
organizovaných SLA, alebo jej oficiálnymi partnermi, vrátane oficiálnych tlačových
konferencií organizovaných SLA alebo iných oficiálnych akcií najneskôr 15 dní
vopred formou e-mailu na e-adresu reprezentanta.
5.9. SLA deklaruje záujem na najvýhodnejšom možnom zhodnotení osobnostných práv
reprezentanta tak, aby boli zabezpečené náklady športovej činnosti reprezentanta
na takej úrovni, ktorá mu umožní dosahovať vrcholovú športovú úroveň. Prihliada
pri tom na individuálne potreby a preferencie reprezentanta osobitne pri jeho
materiálnom vybavení, ktoré má vplyv na dosiahnutie vrcholového športového
výsledku v súťaži; tým nie je dotknutá povinnosť reprezentanta uvedená v bode
10.8.
5.10. SLA súhlasí s uzavretím reklamných zmlúv, zmlúv o sponzorstve v športe alebo
iných zmlúv obdobného charakteru (ďalej len “sponzorská zmluva”) reprezentanta
alebo jeho klubu v rozsahu 20% (športovci U21 vrátane) a v rozsahu 50% (športovci
starší ako 21 rokov) celkovej reklamnej plochy v zmysle predpisu FIS pre príslušné
športové odvetvie na nasledujúcu sezónu. Pre tento prípad SLA umožní
20

) § 70 a nasl. Zákona o športe.
) § 68 a nasl. a § 100 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.
22
) Poistené je riziko: poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí do výšky poistnej sumy najmenej
100.000 EUR pre každú osobu. Toto poistenie zahŕňa nevyhnutnú - neodkladnú zdravotnú starostlivosť liečebných
nákladov v zahraničí. Cestovné poistenie nenahrádza lekársku starostlivosť, na ktorú má poistník nárok v štáte trvalého
pobytu a v prípade plánovaného zákroku, poisťovňa v plnej miere zabezpečí prevoz pacienta (člena SLA) do krajiny
trvalého bydliska, čím nevzniknú členovi SLA počas reprezentačnej akcie žiadne osobné výdavky.
21

5

reprezentantovi bezodplatne využívať reklamné plochy na oblečení a výstroji
športovca podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu (príloha
č. 1 a 2). Takáto zmluva musí byť odsúhlasená zo strany SLA a SLA môže zakázať
propagáciu partnera z takejto zmluvy na reklamnej ploche reprezentanta ak nastáva
konflikt záujmov s iným zmluvným partnerom SLA. Špecifikácia týchto plôch platí
len pre príslušnú súťažnú sezónu (do 31. mája), ak v bode 12.2. nie je ustanovené
inak.
5.11. SLA bezodkladne informuje reprezentanta o prijatých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú
jeho športovej činnosti.
B. Športovec SLA – práva a povinnosti voči FIS
(Vybrané pasáže z FIS ICR pravidiel 2019/20, čl. 205, 206, 207)

6.

Práva a povinnosti športovca na súťažiach FIS

6.1. Športovec je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS a dodržiavať ich. Taktiež je
povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury) súťaže, na ktorej sa
zúčastňuje.23)
6.2. Športovec je povinný dodržiavať antidopingové pravidlá FIS a WADA.24)
6.3. Športovec má právo informovať porotu (jury) súťaže o záležitostiach týkajúcich sa
bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže.25)
6.4. Športovec, ktorý sa nezúčastní ceremoniálu udeľovania ocenení bez
ospravedlnenia, stráca nárok na ocenenie vrátane finančnej odmeny. Vo
výnimočných prípadoch môže športovca zastúpiť iný člen jeho realizačného tímu,
ale táto osoba nemá právo zaujať jeho miesto na pódiu pre víťazov. 26)
6.5. Športovec je povinný správať sa slušne a športovo v duchu zásad fair play k členom
organizačného výboru, dobrovoľníkom, funkcionárom a ostatnej verejnosti
prítomnej na súťaži alebo tréningu.27)
6.6 SLA môže vyčleniť samostatné finančné prostriedky pre zabezpečenie vzdelania
a ďalšej kariéry športovca po skončení aktívnej reprezentačnej činnosti. Športovec
nemá na tieto prostriedky právny nárok a o ich poskytnutí rozhoduje SLA. 28)
6.7. V zmysle pravidiel FIS o stávkovaní a všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich ochranu integrity športu alebo súťaže,29) športovec a člen jeho

23

) ICR 205.1
) ICR 205.2
25
) ICR 205.3
26
) ICR 205.4
27
) ICR 205.5
28
) ICR 205.7
29
) ICR 205.8, § 3 písm. j) a § 94 Zákona o športe, § 336b Trestného zákona.
24
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realizačného tímu nesmú najmä uzatvárať stávky na výsledok súťaže, do ktorej sú
zapojení.30)
7.

Reklama a sponzorstvo

Na účely štatútu sa za reklamu pokladá prezentácia, označenie alebo iná vizualizácia na
súťaži informujúca verejnosť o názve výrobku alebo služby partnera alebo o názve
partnera, jeho značke, činnosti, výrobkov, alebo služieb s cieľom uplatnenia na trhu. 31)
7.1. Všetky použité reklamné a komerčné označenia a propagácia na oblečení a výstroji
športovca na súťaži musia byť v súlade s technickou špecifikáciou ustanovenou
v platných pravidlách FIS o reklame (príloha č.1).32)
7.2. Reklama stávkových spoločností, alebo ich stávkových činností prostredníctvom
športovca na prilbe, čiapke, čelenke alebo kombinéze je zakázaná s výnimkou lotérií
a stávkových spoločností prevádzkujúcich stávkovanie na súťaže, ktoré nemajú
športový charakter.33)
7.3. SLA môže vstúpiť do zmluvného vzťahu s partnerom za účelom peňažného plnenia
alebo nepeňažného plnenia, ak je tento partner uznaný ako oficiálny dodávateľ
alebo sponzor/partner SLA; propagácia anabolických výrobkov, tabakových
výrobkov, alkoholických nápojov, psychotropných alebo omamných látok je
zakázaná.34)
7.4. Všetky plnenia podľa zmlúv v bode 7.3. musia byť vykonané v prospech SLA.
Športovec nesmie prijať priame plnenie z takýchto zmlúv; to neplatí ak ide o
7.4.1. kompenzáciu jeho cestovných nákladov na tréning a súťaž,35)
7.4.2. kompenzáciu jeho nákladov na ubytovanie počas tréningu a súťaží,36)
7.4.3. vreckové,37)
7.4.4. kompenzáciu za stratu jeho príjmu podľa rozhodnutia SLA,38)
7.4.5. sociálne poistenie vrátane úrazového poistenia športovca a poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane,39)
7.4.6. štipendium.40)
FIS má právo kedykoľvek vyžiadať kópiu takejto zmluvy k nahliadnutiu.41)

30

) Napríklad § 94 ods. 3, § 95 ods. 3 písm. b) a 96 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
) ICR 206, § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 50
ods. 1 Zákona o športe.
32
) ICR 222, ICR 207.2, ICR 207.2.1
33
) ICR 206.7.3
34
) ICR 206.8
35
) ICR 205.6.2
36
) ICR 205.6.3
37
) ICR 205.6.4
38
) ICR 205.6.5
39
) ICR 205.6.6
31

40
41

) ICR 205.6.7
) ICR 206.9
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7.5. Športový výstroj dodaný reprezentantovi a používaný reprezentantom musí
vyhovovať požiadavkám na reklamné označenia uvedeným v čl. 8.42)
8.

Výstroj športovca na súťažiach FIS

Športovec môže použiť na súťažiach Svetového pohára FIS a na Majstrovstvách sveta
FIS iba taký výstroj, ktorý je v súlade s pravidlami FIS o reklame, a ktorý je schválený
SLA vrátane všetkých reklamných označení na výstroji športovca. Obscénne názvy
a/alebo symboly na oblečení a výstroji sú zakázané.SLA schváli výstroj a reklamné
označenia na výstroji, ak nie sú v rozpore s pravidlami FIS alebo s už uzavretými
zmluvami s partnermi SLA.43)
8.1. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v kalendári
FIS si športovec nesmie vziať výstroj (lyže, snowboard, lyžiarky, palice, helmu,
okuliare) na oficiálny ceremoniál, na ktorom sa hrá štátna hymna a/alebo sa vztyčuje
štátna vlajka.44)
8.2. Držanie/nosenie výstroja na pódiu pre víťazov po ukončení ceremoniálu
(odovzdávanie trofejí a medailí, zvuk národnej hymny víťaza) je však povolené.45)
8.3. Na Svetovom pohári FIS, Majstrovstvách sveta FIS a všetkých súťažiach v kalendári
FIS má športovec povolené vziať si na pódium pre víťazov nasledovné vybavenie:
8.3.1. lyže / snowboard,
8.3.2. obuv: športovec môže mať na nohách lyžiarky, nesmie ich nosiť inak (napr.
prevesené okolo krku); na pódium pre víťazov nie je povolené vziať si inú
obuv okrem tej, ktorú má športovec obutú,
8.3.3. palice: smú byť voľne držané v jednej ruke; nesmú byť držané v tej istej ruke
s lyžami ani pripojené k lyžiam,
8.3.4. okuliare: smú byť nosené na očiach alebo okolo krku,
8.3.5. prilba: smie byť len na hlave; nesmie byť upevnená na inej časti výstroja,
napr. na lyžiach alebo paliciach,
8.3.6. remienky na lyže: môžu byť použité najviac dva kusy s menom výrobcu lyží
alebo meno výrobcu vosku,
8.3.7. klipy na palice pre severskú kombináciu alebo freestyle lyžovanie: klip je
možné použiť pre obidve palice súčasne; klip nesmie mať viac ako 4 cm;
dĺžka (výška) klipu môže byť najviac 10 cm; dlhšia strana klipu musí byť
paralelná s palicami; obchodné označenie výrobcu palíc môže pokryť celý
povrch klipu,
8.4. Iné doplnky ako sú uvedené v bodoch 8.3.1 až 8.3.7 sú zakázané.46)

42

) ICR 206.10
) ICR 207.1
44
) ICR 207.1.1
45
) ICR 207.1.1
46
) ICR 207.1.2
43

8

8.5. V špecifických zónach a koridoroch (vrátane zóny hlavného panela výsledkov
a miesta pre poskytovanie televíznych rozhovorov) areálu súťaže je športovec
povinný nosiť viditeľne pridelené štartovné číslo súťaže alebo vrchné oblečenie SLA
podľa prílohy č. 1.47)
8.6. Športovec, ktorý poruší pravidlá FIS o reklame, bude sankcionovaný podľa pravidla
FIS.48) Previnenie, za ktoré je možné uložiť sankciu alebo pokutu, je definované ako
konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami FIS.49)
8.7. Ak SLA nedokáže vynútiť dodržiavanie pravidiel v bode 8.1 až 8.6 športovcami SLA
alebo ak z nejakého dôvodu postúpi podnet o porušení pravidiel na príslušnú
komisiu FIS, FIS môže vykonať okamžité opatrenia voči športovcovi, ktoré môžu
viesť až k odobratiu licencie FIS športovcovi.50)
8.8. Ak niekto bez súhlasu alebo bez vedomosti športovca použije jeho meno alebo
osobnú fotografiu v spojení s reklamnou činnosťou, môže športovec požiadať o
súčinnosť SLA alebo FIS a môže im udeliť „plnú moc“ na to, aby vykonali príslušné
právne kroky voči takému subjektu, ak je to nevyhnutné.
8.9. Ak športovec o použití jeho mena alebo fotografie v rozpore s bodom 2.1.4. vedel
a v primeranom čase (spravidla do 30 dní odkedy sa o tom dozvedel) neudelil plnú
moc SLA alebo FIS na to, aby vykonali príslušné právne kroky voči takému subjektu,
a ani sám nevykonal právne kroky voči takému subjektu a používaniu mena alebo
osobnej fotografie športovca, SLA a FIS bude takú situáciu posudzovať tak, ako
keby športovec dal súhlas k použitiu jeho mena, alebo osobnej fotografie na
reklamné účely.51)

Čl. II
Práva a povinnosti reprezentanta a člena realizačného tímu voči SLA
9.

Práva reprezentanta voči SLA

9.1. Zúčastňovať sa na spoločných sústredeniach reprezentácie.
9.2. Prijať peňažné prostriedky na športovú prípravu reprezentanta podľa navrhnutých
kritérií ŠO SLA a schválených SLA.
9.3. Prijať materiálne vybavenie na reprezentáciu podľa navrhnutých kritérií ŠO SLA
a na základe schválenia ŠO SLA a SLA.
9.4. Požiadať SLA o postúpenie vybraných reklamných plôch oblečenia a výstroje
reprezentanta. Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú sezónu do 31. mája
a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu.
47

) ICR 207.1.4
) ICR 223.1.1
49
) ICR 207.2.2
50
) ICR 207.2.3
51
) ICR 207.2.4
48
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9.5 Reprezentant má právo na zabezpečenie a úhradu úrazového poistenia, cestovného
poistenia v zahraničí a poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu počas účasti
na športovej príprave a na súťaži (v rozsahu podľa rozhodnutia ŠO SLA v rámci
schváleného použitia prostriedkov príslušným športovým odvetvím).
10. Povinnosti reprezentanta voči SLA
10.1. Reprezentant je povinný dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, svojho
klubu, SLA a Slovenskej republiky.
10.2. Reprezentant je povinný dbať na sústavné udržiavanie výkonnosti a svojho zdravia.
10.3. Reprezentant je povinný dodržiavať všetky zásady a pravidlá uvedené
v smerniciach WADA, pravidlách FIS a kódexe Antidopingovej agentúry SR
o používaní zakázaných podporných látok. Za užívanie akýchkoľvek podporných
prostriedkov a doplnkov výživy (dovolených aj nedovolených) nesie reprezentant
plnú zodpovednosť sám. Ak reprezentant nenadobudol plnoletosť, zodpovednosť
nesie jeho zákonný zástupca.
10.4. Reprezentant je povinný zloženie jeho realizačného tímu písomne uviesť do
zoznamu členov realizačného tímu (Príloha č. 3). Zmenu v zložení realizačného
tímu je reprezentant povinný bezodkladne oznámiť SLA priamo alebo
prostredníctvom športového riaditeľa ŠO SLA a najneskôr v lehote päť (5) dní od
oznámenia je povinný aktualizovať zoznam členov realizačného tímu (Príloha č. 3)
a doručiť ho SLA.
10.5. Reprezentant je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky na
účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie lyžiarskeho športu 52) pred
začiatkom súťažnej sezóny a po ukončení rekonvalescencie po zranení, pre ktoré
nemohol vykonávať šport po dobu viac ako tri (3) mesiace.
10.6. Reprezentant je povinný mať
10.6.1. cestovný pas alebo iný cestovný doklad (v prípade výjazdu do krajín EÚ)
platný najmenej tri (3) mesiace po plánovanom príjazde zo súťaže, na ktorú
bol nominovaný,
10.6.2. potvrdenie o vykonaní lekárskej prehliadky nie staršie ako tri (3) mesiace,
10.6.3. doklad o svojom úrazovom poistení a poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú tretej strane.
10.7. Reprezentant je povinný oznámiť Športovému riaditeľovi ŠO SLA bezodkladne
akékoľvek okolnosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť reprezentanta naplno sa venovať
športovej príprave (napr. zdravotný stav, študijné povinnosti, a/alebo iné závažné
problémy).
10.8. Na medzinárodných súťažiach je reprezentant povinný mať oblečenie, ktoré určil
ŠO SLA alebo ktoré bolo dohodnuté s reprezentantom v prípade, keď má
reprezentant uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu odsúhlasenú podľa 5.10;
52

) § 5 ods. 8 Zákona o športe.
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vždy ho však musí schváliť SLA. Oblečenie reprezentanta musí niesť logo SLA na
jasne viditeľnom mieste. Špecifikácia oblečenia platí len pre danú sezónu, ktorá
končí 31. mája príslušného kalendárneho roka. Reprezentanti, ktorých SLA
nominovala na súťaže ZOH a MS, sú počas týchto súťaží povinní mať športové a
pretekové oblečenie identického vizuálu schválené na tento účel SOV alebo SLA.
10.9. Reprezentant je povinný uhradiť pokutu, ktorú uložil jemu, alebo členovi jeho
realizačného tímu (Príloha č. 3) komisár FIS na základe oficiálnej informácie FIS vo
veci porušenia niektorého z pravidiel FIS, ak je také porušenie trestané pokutou.
10.10. Na domácich súťažiach konaných na území Slovenskej republiky je reprezentant
povinný nosiť
10.10.1. oficiálne oblečenie svojho klubu alebo
10.10.2. reprezentačné oblečenie schválené predsedníctvom SLA.
10.11. Reprezentant berie na vedomie, že SLA ako národný športový zväz má právo
používať meno, fotografiu a podobizeň reprezentanta na účely súvisiace s jeho
reprezentačnou činnosťou, s činnosťou SLA a na propagáciu slovenského športu
takým spôsobom (formou), ktorý nezasiahne do práva reprezentanta na ochranu
jeho mena alebo jeho osobnosti.53)
10.12 Reprezentant sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení a vyhlásení cez verejné médiá
(televízia, rozhlas, webové fóra, verejné zhromaždenie), ktorými sa poškodzuje
dobré meno FIS, SLA, SOV, MŠVVaŠ, rezortných športových stredísk a ich
funkcionárov, členov, sponzorov a iných partnerov.
11. Práva a povinnosti člena realizačného a podporného tímu reprezentanta SLA
11.1a. Člen tímu športovca, ktorého zručnosti a znalosti sú nevyhnutná pre realizáciu
prípravy a súťaženia reprezentanta SLA a ktorý je zároveň aj členom SLA je
označený a považovaný ako “člen realizačného tímu”.
11.1b. Člen tímu športovca, ktorého zručnosti a znalosti sú nevyhnutná pre realizáciu
prípravy a súťaženia reprezentanta SLA a ktorý nie je zároveň aj členom SLA je
označený a považovaný ako “člen podporného tímu”.
11.2. Člen realizačného/podporného tímu je povinný oboznámiť sa s pravidlami FIS
a predpismi SLA a je povinný dodržiavať dodatočné inštrukcie od poroty (jury)
súťaže, v ktorej sa účastní jeho reprezentant. Člen realizačného/podporného tímu
je povinný dodržiavať všetky ostatné nariadenia a ustanovenia FIS a predpisy SLA.
11.3. Člen realizačného/podporného tímu má právo informovať porotu (jury) súťaže
o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti pri tréningu a priebehu súťaže.
11.4. Člen realizačného/podporného tímu môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť
svojho reprezentanta pri vyhlasovaní výsledkov súťaže, nie je však oprávnený
zaujať miesto reprezentanta na pódiu.54)

53
54

) § 29 ods. 6 Zákona o športe.
) ICR 205.4
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11.5. Člen realizačného/podporného tímu je povinný správať sa slušne a v duchu zásad
fair play k členom organizačného výboru, dobrovoľníkom, funkcionárom i verejnosti.
11.6. V zmysle pravidiel FIS o stávkach a porušovaní anti-korupčných pravidiel, člen
realizačného/podporného tímu má zákaz stávkovať na výsledok súťaže, v ktorej sa
reprezentant zúčastňuje.55)
11.7. Na medzinárodných súťažiach je člen realizačného/podporného tímu povinný
mať oblečenie, ktoré bolo určené ŠO SLA, alebo dohodnuté s reprezentantom, ak
reprezentant má uzavretú individuálnu sponzorskú zmluvu, ktorú schválila SLA
alebo sa na základe čl. 5.10. považuje za odsúhlasenú. Oblečenie člena
realizačného/podporného tímu musí niesť logo SLA na jasne viditeľnom mieste.
Špecifikácia tohto oblečenia platí len pre danú sezónu, a to do 31. mája danej
sezóny.
11.8. Člen realizačného/podporného tímu zaregistrovaný a vyslaný na súťaž FIS, je
povinný mať úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej
tretej strane v dostatočnej výške na to, aby pokryli úraz, prepravu a náklady na
záchranárov ohľadom spôsobenej škody. Člen realizačného/podporného tímu je
povinný predložiť doklad o náležitom poistnom krytí kedykoľvek na žiadosť FIS,
zástupcu FIS alebo organizačného výboru súťaže.56)
11.9 Člen realizačného tímu reprezentanta má právo na zabezpečenie a úhradu
úrazového poistenia, cestovného poistenia v zahraničí 57) a poistenia zodpovednosti
za škodu počas účasti na športovej príprave reprezentanta na súťaž a počas účasti
na súťaži reprezentanta (v rozsahu podľa rozhodnutia ŠO SLA v rámci schváleného
použitia prostriedkov príslušným športovým odvetvím) a to v rovnakom rozsahu ako
reprezentant, do realizačného tímu ktorého bol nominovaný. Toto právo sa
nevzťahuje na člena podporného tímu.
11.10 Člen realizačného/podporného tímu reprezentanta sa zaväzuje zdržať sa vyjadrení
a vyhlásení cez verejné médiá (televízia, rozhlas, denníky a časopisy, webové fóra,
verejne prístupná časť na facebooku, verejné zhromaždenie), ktorými sa
poškodzuje dobré meno FIS, SLA, SOV, MŠVVaŠ, rezortných športových stredísk
a ich funkcionárov, členov, sponzorov a iných partnerov.
12. Prechodné a záverečné ustanovenia
12.1. Ustanovenie bodu 2.1.4 sa do 30.4.2019 nepoužije, ak na základe postupu podľa
bodu 5.10. vezme SLA na vedomie písomnú informáciu o uzavretí zmluvy športovca
alebo jeho klubu s partnerom obsahujúcu údaje podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2, ak
zmluva bola uzavretá pred podpisom tohto statusu športovca a ktorej predmetom je

55

) ICR 205.8
) ICR 212.5
57
) ICR 212.5
56
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finančná alebo iná podpora športovca (ďalej tiež “sponzorstvo”), poskytovanie
výstroja športovcovi alebo propagácia partnera SLA;
12.2. Ustanovenie bodu 5.10 sa do 30.4.2020 nepoužije; SLA súhlasí s uzavretím
reklamných zmlúv, zmlúv o sponzorstve v športe alebo iných zmlúv obdobného
charakteru (ďalej len “sponzorská zmluva”) reprezentanta alebo jeho klubu na
nasledujúcu sezónu, ak do 30. apríla príslušného kalendárneho roka nepredloží
reprezentantovi alebo jeho klubu ponuku písomne potvrdenú zo strany
sponzora/partnera, ktorá je svojím plnením rovnaká alebo výhodnejšia pre
reprezentanta alebo jeho klub ako ponuka, ktorú predložil reprezentant alebo jeho
klub najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka, ak na dané súťažné
obdobie reprezentant už nie je viazaný inou sponzorskou zmluvou schválenou SLA.
V takom prípade SLA bezodplatne umožní reprezentantovi využívať reklamné
plochy oblečenia a výbavy podľa špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
štatútu (príloha č. 1 a 2). Špecifikácia týchto plôch platí len pre príslušnú súťažnú
sezónu (do 31. mája).
12.3 Tento štatút je možné meniť a doplňovať po vzájomnej dohode zmluvných strán
písomnými dodatkami.
Súčasťou štatútu sú aj tieto prílohy:
● Príloha č. 1 - Špecifikácia reklamných plôch športovca/reprezentanta,
● Príloha č. 2 - Zoznam sponzorov/partnerov športovca/reprezentanta,
● Príloha č. 3a - Zoznam členov realizačného tímu športovca/reprezentant,
● Príloha č. 3b - Zoznam členov podporného tímu športovca/reprezentanta,
● Plán športovej prípravy športovca/reprezentanta
● Správa z telovýchovnej prehliadky športovca/reprezentanta
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Príloha č. 1

.
Celkom povolená plocha max: 450 cm2

ŠPECIFIKÁCIA
REKLAMNÝCH PLÔCH
Meno a priezvisko:
Športové odvetvie:
Aktualizácia:
A
OBLEČENIE - KOMBINÉZA
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2; C=Sponzor 3

B

D
D

C

D=Sponzor 4; E=Sponzor 5; F=Sponzor 6
G=Sponzor 7;
Dve vedľa seba umiestnené označenia
nesmú byť toho istého sponzora/partnera.
Maximálna plocha jedného označenia
nesmie prekročiť 100cm².
Celková plocha všetkých označení spolu
nesmie prekročiť rozsah 450cm².
# Plocha Sponzor,
max
Partner
2
cm
A <100
B <100
C <100
D <100
E <100
F <100
G <100

E

E

Vlastník
plochy
F

G

F

G
E
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OBLEČENIE – VRCHNÝ KOMPLET
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2; C=Sponzor 3
D=Sponzor 4; E=Sponzor 5; F=Sponzor 6
Dve vedľa seba umiestnené označenia nesmú byť toho istého sponzora/partnera.
Maximálna plocha jedného označenia nesmie prekročiť 25 cm².
Celková plocha všetkých označení spolu nesmie prekročiť rozsah 200cm².

#
A
B
C
D
E
F

Plocha
max cm2
<25
<25
<25
<25
<25
<25

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max: 200 cm2
Rukávy nesmú niesť reklamné označenie okrem označenia výrobcu.
Pravý rukáv je nositeľom loga asociácie a klubu. Ľavý rukáv je nositeľom znaku SR.
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OBLEČENIE - ROLÁK POD KOMBINÉZU
Označenie sponzora/partnera na roláku sa nezapočítava do maximálnej sponzorskej
plochy 400 cm2 určenej pre kombinézu.
Maximálna plocha jedného označenia, alebo dvoch menších nesmie prekročiť 20cm².

#
A

Plocha
max cm2
<20

Sponzor
partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 20 cm2
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OBLEČENIE - PRILBA
Verzia 1
A = Logo SLA min.6cm².

Verzia 2
A = Logo SLA min. 6cm².

B = Dve identické označenia
sponzora max.25cm² každé.

B = Jedno označenie sponzora
max. 50cm².

C= Označenie výrobcu

1cm je min. medzera medzi logom SLA a označením sponzora (B).
#
B

Plocha
Sponzor/partner
2
max cm
<50

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max: 50 cm2
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OBLEČENIE – ČIAPKA, ČELENKA
Verzia 2
Verzia 1
A= Logo SLA min.6cm².

A= Logo SLA min. 6cm².

B= Dve identické označenia
sponzora max. 25cm² každé.

B= Jedno označenie sponzora
max. 50cm².

C= Označenie výrobcu

1cm je min. medzera medzi logom SLA a označením sponzora (B).
#
B

Plocha max Sponzor/partner
cm2
<50

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 50 cm2
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VÝSTROJ – SKOKANSKÉ LYŽE
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2
Maximálna plocha pre označenia sponzora/partnera na jednej lyži je 160cm².
V prípade označenia na oboch lyžiach, sponzor/partner musí byť identický.

#
A

Plocha
max cm2
<160

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 320 cm2
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VÝSTROJ – AKROBATICKÉ LYŽE
A=Sponzor 1; B=Sponzor 2
Maximálna plocha pre označenia sponzora/partnera na jednej lyži je 120cm².
V prípade označenia na oboch lyžiach, sponzor/partner musí byť identický.

#
A

Plocha
max cm2
<120

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 240 cm2
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VÝSTROJ - SNOWBOARD
A= Sponzor 1; B= Sponzor 2; C= Sponzor 3, D= Sponzor 4; E= Sponzor 5
Vrchná časť dosky môže mať maximálne päť (5) rôznych sponzorov/partnerov s celkovou
plochou označenia 250cm².
Spodná časť dosky nesmie niesť žiadne sponzorské označenie.

#
A
B
C
D
E

Plocha
max cm2
<250
<250
<250
<250
<250

Sponzor/partner

Vlastník plochy

Celkom povolená plocha max : 250 cm2
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Príloha č. 2
ZOZNAM PRIAMYCH A NEPRIAMYCH SPONZOROV
A REKLAMNÝCH PARTNEROV ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA
Nariadenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR k zverejňovaniu sponzorských
zmlúv športovca v súlade s s § 50, 51 a 58 písm. l) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
(1) V súlade s § 51 ods. 1 Zákona o športe zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia
zverejní sponzorovaný do 30 dní od jej podpisu obomi zmluvnými stranami na svojom webovom
sídle alebo v Informačnom systému športu.
(2) V súlade s § 51 ods. 4 Zákona o športe je sponzorovaný povinný priebežne zverejňovať
informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po použití sponzorského alebo jeho časti na svojom webovom sídle alebo
v Informačnom systému športu. To neplatí, ak sponzorovaný tieto informácie zverejňuje
prostredníctvom verejne prístupného transparentného účtu podľa § 51 ods. 5 zákona.
(3) Sponzorovaný je povinný bezodkladne požiadať športovú organizáciu, ku ktorej ma
príslušnosť, o postup podľa § 104 ods. 4 Zákona o športe tak, aby športová organizácia doplnila
do príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie
o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o
sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systéme športu.
(4) Vykazovanie použitia sponzorského podľa odseku 1 a 2 musí byť nepretržite verejne
prístupné.
Športovec/reprezentant v tabuľkách uvedie sponzorov a reklamných partnerov, ktorí používajú
meno, tvár a/alebo podobizeň športovca na marketingové, reklamné a/alebo iné sponzorské
účely, a ktorých meno, názov produktu a/alebo služby, ktorú poskytujú, športovec na základe
účinnej zmluvy propaguje alebo v prípade postupu podľa bodu 5.10 štatútu bude propagovať v
nasledujúcom súťažnom ročníku.

Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov Zmluvná strana #1:
a reklamných partnerov
Zmluvná strana #2:
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
ÁNO - NIE
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:
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Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE

Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:
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Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník
Zmluvné strany priamych
a nepriamych sponzorov
a reklamných partnerov
športovca/reprezentanta
Predmet sponzorstva:
Forma a výška plnenia:
Doba účinnosti zmluvy:
Opcia na ďalší ročník

ÁNO - NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO – NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO – NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO – NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO – NIE
Zmluvná strana #1:
Zmluvná strana #2:

ÁNO – NIE
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Príloha č. 3a
ZOZNAM ČLENOV REALIZAČNÉHO TÍMU ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA
(registrovaní športoví odborníci, ktorí sú zároveň členovia SLA)

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

Člen realizačného tímu svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý ustanovení tohto štatútu a bude sa nimi riadiť a
dodržovať ich (článok 11.1 až 11.9 a článok 6.4).

Príloha č. 3b
ZOZNAM ČLENOV PODPORNÉHO TÍMU ŠPORTOVCA/REPREZENTANTA
(registrovaní športoví odborníci a iné osoby, ktorí nie sú členmi SLA)

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

...................................

............................

......................

Člen podporného tímu svojím podpisom potvrdzuje, že si je vedomý ustanovení tohto štatútu a bude sa nimi riadiť a
dodržovať ich (článok 11.1 až 11.9 a článok 6.4).
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Štatút reprezentanta je zverejnený na webovom sidle SLA v sekcii Asociácia/Legislatívne
poriadky a smernice pod linkom http://www.slovak-ski.sk/sla/legislativne-poriadky-a-smernice.html
Športovec svojím podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje prílohy č.1-3 sú úplné
a pravdivé.
Zúčastnení si štatút vrátane jeho príloh prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú na základe skutočnej a vážnej vôle obidvoch strán.
Meno a priezvisko športovca/reprezentanta:

______________________________

K tomuto štatútu prikladám nasledovné povinné dokument v súlade so Smernicou SLA o
štátnej reprezentáci, článok 5:


schválený plán športovej prípravy športovca na sezónu 2020/21



telovýchovná prehliadka športovca (nie staršia ako 30.04.2020)

□
□

Podpis športovca/reprezentanta:58)

______________________________

Slovenská lyžiarska asociácia:

_______________________________
_______________________________

V Poprade, dňa ...............................

58

) Ak je reprezentantom osoba mladšia ako 18 rokov, štatút podpisuje aj jej zákonný zástupca.
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Rozdelenie štátnych zdrojov 2020, príloha k bodu č. 3b)
rozdelenie/rozpočet štátnych prostriedkov SLA
poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR
01.01-31.12.2020
Správa a prevádzka

Plán

Sekretariát a manažment SLA
CELKOM:

Prevádzka

Asociácia Rozvoj

263 000,00
263 000,00
Plán

Rezerva SLA (Rozvoj)

Rozvoj

40 000,00

Medzinárodná komisia SLA
CELKOM:

Rozvoj

10 000,00
50 000,00

Podmienenčné financovanie SLA

Plán

Podmienenčné financovanie TALENT

Talent

200 000,00

Podmienenčné financovanie NLC REPRE

Repre

37 000,00

Podmienenčné financovanie NLC ROZVOJ

Rozvoj

72 778,00

rezerva sportovcov Repre SP nerozdelena

repre

CELKOM:

17 000,00
326 778,00

Bežecký úsek

Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Talent
MS 2020

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MSJ 2020

14 000,00

Koristek

SP 2020

10 000,00

Prochazkova

SP 2020

10 000,00

RD 2020

29 486,00

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Rozvoj

Úsek alpských disciplín

59 490,00
122 976,00
Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Talent
MS 2020
MSJ 2020

16 000,00

SP 2020

10 000,00

Zampa Andreas SP 2020

10 000,00

Falat

SP 2020

10 000,00

Vlhova

SP 2020

10 000,00

RD 2020

41 713,00

Zampa Adam
MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Rozvoj

Skokanský úsek

Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Talent

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)

0,00

MS 2020

0,00

MSJ 2020

2 000,00

SP 2020

0,00

RD 2020

6 960,00

Rozvoj

CELKOM:

14 042,00
23 002,00

Úsek severskej kombinácie

Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Talent

0,00

MS 2020

0,00

MSJ 2020

0,00

SP 2020

0,00

RD 2020

6 515,00

Rozvoj

Úsek akrobatického lyžovania

13 145,00
19 660,00
Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

84 157,00
181 870,00

Fricova

Talent

0,00

MS 2020

0,00

MSJ 2020

0,00

SP 2020

10 000,00

RD 2020
MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:

Rozvoj

Úsek lyžovania na tráve

7 469,00
15 068,00
32 537,00
Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj) + MTZ (7.000 eur)

Talent

0,00

MS 2020

0,00

MSJ 2020

0,00

SP 2020

0,00

RD 2020

11 776,00

Rozvoj

23 757,00

CELKOM:

35 533,00

Úsek snoubordingu

Plán

MŠVVaŠ SR Rozvoj talentovaných športovcov MIN.

Talent

0,00

MS 2019

0,00
0,00

MSJ 2019
MŠVVaŠ SR Športová reprezentácia MIN.

MŠVVaŠ SR Šport všeobecne (Rozvoj)
CELKOM:
Šport mládeže (kluby)
Šport mládeže (kluby) MIN.
OVERALL

Príspevok SLA 2020

Baco

SP2020

10 000,00

Jaros

SP 2020

10 000,00

Medlova

SP 2020

10 000,00

RD 2020

10 072,00

Rozvoj

20 321,00
60 393,00
200 000,00
Plán

1 315 749,00

