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I N F O R M Á C I A 
 
Lyžiarske popr. snowboardové vyučovanie v Salzbursku na živnosť je regulované Zákonom o Salzburskej 
lyžiarskej a snowboardovej škole a podľa neho sa musia riadiť tí,  ktorí na to majú príslušné povolenie. 
 

1. Poskytovanie lyžiarskeho popr. snowboardového vyučovania v rámci slobodného poskytovania 
služieb zaručeného právom Spoločenstva EÚ alebo štátnou zmluvou je možné v spolkovej krajine 
Salzbursko za týchto podmienok:  

a. Poskytovateľ služieb musí byť na vykonávanie lyžiarskeho popr. snowboardového 
vyučovania riadne usadený v členskom štáte EÚ alebo EHP alebo v štáte, ktorý je 
zvýhodnený štátnou zmluvou, alebo v inej spolkovej krajine, a túto činnosť musí aj skutočne 
vykonávať. Výkon tejto činnosti nesmi byť zakázaný ani v čase predloženia osvedčení o 
prístupe k slobodnému poskytovaniu služieb. Okrem toho musí mať doklad o dostačujúcom 
poistení zodpovednosti. 

b. Poskytovanie lekcií lyžovania alebo snowboardingu sa uskutočňuje pri zachovaní slobody 
poskytovania služieb zaručenej právom Spoločenstva. Poskytovateľ môže poskytovať služby 
v Salzbursku len príležitostne a dočasne, tzn. žiadna trvalá, častá, pravidelná alebo 
nepretržitá činnosť. 

c. Osoby, ktoré vyučujú hodiny lyžovania alebo snowboardingu, musia mať rovnocenné 
vzdelanie. 

i. Osoby samostatne zárobkovo činné, to znamená, že vykonávajú výučbu lyžovania 
alebo snowboardingu len ako jednotlivci alebo vykonávajú samostatne zárobkovú 
činnosť ako inštruktori lyžovania alebo snowboardingu, musia mať najvyššiu úroveň 
štátneho diplomovaného inštruktora lyžovania alebo diplomovaného 
snowboardového inštruktora alebo musia disponovať ekvivalentným alebo 
rovnocenným vzdelaním. 

ii. Vyučovacie sily nasadené v lyžiarskych alebo snowboardových školách musia mať 
rovnocennú kvalifikáciu ako štátny diplomovaný lyžiarsky inštruktor, diplomovaný 
snowboardový inštruktor, krajinský inštruktor lyžovania/snowboardingu alebo 
kandidát na krajinského inštruktora lyžovania/snowboardingu alebo musia 
disponovať rovnocenným vzdelaním.  

iii. Ak nie je možné preukázať rovnocenné vzdelanie v rámci inšpekcie (rozhodnutím 
o uznaní Krajinskou vládou Salzbursko), môže byť výučba lyžovania alebo 
snowboardingu prerušená s okamžitou platnosťou a ak je to potrebné, môže byť 
vykonávanie ďalšej činnosti zakázané prostredníctvom predbežného odobratí  
pracovných prostriedkov .  
 

2. Pred prvým poskytovaním služieb v Salzbursku musí poskytovateľ služieb dodržiavať tento postup:  
a. Písomné hlásenie poskytovateľa na SBSSV - Salzburský zväz profesionálnych inštruktorov 

lyžovania a snowbordingu musí byť vykonané 4 týždne pred poskytnutím služby 
prostredníctvom formulára určeného na tento účel. Toto hlásenie sa musí podávať každý 
rok pre opakované služby. 

b. K ročnému hláseniu musia byť priložené nasledujúce dôkazy a dokumenty v nemeckom 
jazyku alebo preložené súdnym prekladateľom: 

i. Doklad o štátnej príslušnosti poskytovateľa služieb popr. sídlo jeho školy lyžovania 
alebo snowboardingu 

ii. Doklad o zákonnom usídlení poskytovateľa služieb alebo lyžiarskej/ snowboardovej 
školy a doklad o tom, že činnosť v domovskom členskom štáte nie je v čase podania 
zakázaná, a to ani dočasne. 
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iii. Doklad o odbornej spôsobilosti poskytovateľa služieb a všetkých zamestnaných 
učiteľov 

iv. Doklad o dostatočnom poistení zodpovednosti 
 

3. Preverovanie hlásenia a poskytnutých podkladov: 
 

Je potrebné dodržať nasledujúci postup: 
  

a. Do jedného mesiaca po doručení písomného hlásenia a (kompletných) sprievodných 
dokumentov bude SBSSV informovať o tom, či sa dokumenty preskúmavajú popr. informuje 
o výsledkoch preverovania.  

b. SBSSV informuje poskytovateľa služieb do 1 mesiaca od doručenia hlásenia o vzniknutých 
omeškaniach a ich dôvodoch, ako aj o časovom harmonograme postupov pri vydávaní 
rozhodnutia, popr. informuje o akýchkoľvek dokumentoch, ktoré musia byť ešte doložené.  

c. V každom prípade musí byť konečné rozhodnutie prijaté dva mesiace po doručení úplných 
dokumentov na prihlásenie.  

 
4. Preskúmanie odbornej spôsobilosti: 
 

Preskúmanie odbornej spôsobilosti poskytovateľa služieb popr. nasadených učiteľov vykonáva Úrad 
krajinskej vlády Salzbursko.  
 

5. Všeobecné ustanovenia, ktoré treba dodržiavať: 
 

a. Všetci učitelia musia disponovať potrebným materiálom na poskytovanie prvej pomoci a sú 
povinní pomáhať pri nehodách na lyžiach alebo na snowboarde, a to aj zraneným, ktorí nie 
sú účastníkmi kurzu.  

b. Účastníci kurzu by mali byť učiteľmi poučení o správnom správaní sa v lyžiarskom areáli a 
pomoci na výstupe, ako aj o nebezpečenstvách v alpskom prostredí.  

c. Lyžiarska alebo snowboardová výučba sa musí vykonávať v súlade s pokynmi Zákona o 
lyžiarskej a snowboardovej škole v Salzbursku (pozri § 13 Zákona o lyžiarskej a 
snowboardovej škole v Salzbursku). 

d. Prevádzka miestnych lyžiarskych a snowboardových škôl nesmie byť narušená.  
e. V prípade správnych priestupkov alebo nedodržania ustanovení Zákona o lyžiarskej a 

snowboardovej škole v Salzbursku možno uložiť pokuty do výšky 10 000 euro. V prípade 
stíhania za priestupky voči zákonným ustanoveniam Zákona o lyžiarskej a snowboardovej 
škole v Salzbursku majú kontrolné orgány podľa Zákona o lyžiarskej a snowboardovej škole 
v Salzbursku právomoc zastaviť lekcie lyžovania alebo snowboardingu, odobrať pracovné 
prostriedky a zatýkať učiteľov, ktorí boli nasadení.  
 


