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Štatút reprezentanta Slovenskej republiky, 

člena štátnej reprezentácie Slovenského zväzu cyklistiky 

(SZC) pre rok 2019 
 

Meno a priezvisko športovca: ............................................................................ 

 

Číslo licencie SZC: ............................................................................................    

 

Cyklistické odvetvie / disciplína: ...................................................................... 

 

Cyklistický klub: ................................................................................................ 

 

 

 

Čl. 1 
 

Účelom štatútu je vymedziť povinnosti športovca, reprezentanta SR, vo vzťahu k SZC 

a dodržiavanie stanov SZC, ktoré schválila konferencia SZC a ku ktorým sa dobrovoľne 

prihlásil tým, že je registrovaný v SZC.  

 

Čl. 2 
 

Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako 

športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou 

športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových 

pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí. Reprezentant SR v cyklistike je športovec, 

ktorého  na základe návrhu predsedu odvetvovej komisie cyklistiky alebo 

reprezentačného trénera potvrdzuje Výkonný výbor SZC za reprezentanta v príslušnom 

odvetví, v disciplíne a v kategórii. 

 

Čl. 3 

Povinnosti pretekára zaradeného do výberu štátnej športovej reprezentácie 

SZC 

 
1. dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku a Slovenský zväz cyklistiky, 

2. dodržiavať Chartu Medzinárodného olympijského výboru a Antidopingovej agentúry 

SR (ADA SR), 

3. dodržiavať zásady slušnosti pri osobnom vystupovaní  a pri športovom výkone, 

4. športovec sa zaväzuje, že si vo svojom tíme zmluvne zabezpečí povolenie štartu na 

reprezentačných akciách, 
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5. zúčastňovať sa na súťažiach OH, MS, ME, SP, EP, na ktoré bol nominovaný, 

6. zúčastňovať sa na prípravnom (výcvikovom) tábore, na ktorý bol nominovaný, 

7. dodržiavať pokyny a rozhodnutia reprezentačného trénera/športového riaditeľa. 

8. zasielať fotodokumentáciu z reprezentačných akcií/výjazdov (sústredení atď.) po vyžiadaní 

PR manažérom SZC alebo predsedom odvetvia, 

9. zaväzuje sa zdržať akéhokoľvek hanlivého vyjadrovania v médiách a na sociálnych sieťach 

voči SZC, trénerom, ostatným členom reprezentačného družstva a funkcionárom, či 

zamestnancom SZC a pri poskytnutí vyjadrení do médií a na sociálnych sieťach sa zaväzuje 

dodržiavať zásady slušnosti, 

10. menovaný športovec sa zaväzuje, že sa zoznámi s aktuálnym zoznamom  zakázaných látok 

zo smerníc ADA SR a UCI. Športovec sa zaväzuje, že ani v príprave, ani na pretekoch sa 

nebudú v jeho tele nachádzať zakázané látky, 

11. športovec sa zaväzuje dodržiavať smernice a stanovy SZC a UCI, 

12. športovec bude na akciách štátnej reprezentácie SR vždy rešpektovať záujmy sponzorov 

a reklamných partnerov SZC, 

13. pokiaľ sa športovec nebude môcť na akciách SZC z vážnych dôvodov zúčastniť, musí sa 

zavčasu a riadne ospravedlniť reprezentačnému trénerovi alebo prezidentovi SZC. 

V prípade choroby alebo zranenia pošle neodkladne, v predstihu, lekársku správu o svojom 

zdravotnom stave. Táto správa bude konzultovaná so zazmluvnenými odborníkmi – lekármi 

SZC.  

14. v prípade neospravedlnenej účasti na akcii SZC (o ktorej bude športovec informovaný 

minimálne 5 pracovných dní pred akciou), bude menovaný s okamžitou platnosťou dočasne 

vyradený z reprezentácie SR o čom bude písomne vyrozumený,  

15. športovec sa bude zúčastňovať určených telovýchovno-lekárskych a biochemických 

vyšetrení podľa požiadaviek reprezentačného trénera, 

16. pokiaľ sa športovec neospravedlní reprezentačnému trénerovi z účasti na lekárskych 

a biochemických vyšetreniach, bude s okamžitou platnosťou dočasne vyradený 

z reprezentácie, 

17. ak športovec obdrží reprezentačné oblečenie SZC, je jeho povinnosťou pohybovať sa  

v tomto oblečení  na všetkých akciách reprezentačného družstva (RD) a SZC, na ktoré bol 

nominovaný. Po skončení akcie športovec na požiadanie vráti reprezentačné oblečenie 

príslušnému reprezentačnému trénerovi/športovému riaditeľovi. Športovec môže 

reprezentačné oblečenie používať výhradne na reprezentačných akciách SZC.  

18. športovec nesmie reprezentačné oblečenie predávať a poskytovať tretím osobám. V prípade 

porušenia bude športovcovi účtovaná suma za oblečenie, ktoré obdrží na ďalších akciách. 

19. v prípade, že športovec bude na akcii SZC vystupovať v inom oblečení než dostal na tento 

účel, bude s okamžitou platnosťou vylúčený z reprezentácie SR SZC a odcestuje okamžite 

z miesta akcie na vlastné náklady (platí len pre plnoletého športovca), 

20. preteky, na ktoré je menovaný nominovaný, musí absolvovať výhradne v drese 

reprezentanta SR. Reklama na oblečení musí zodpovedať technickým smerniciam UCI a 

MOV. 

21. menovaný pretekár bude na akciách SZC vystupovať vždy čisto a slušne oblečený, 
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22. pokiaľ nebude oblečenie menovaného športovca zodpovedať normám slušného chovania 

a vystupovania reprezentanta SR, bude písomne napomenutý a pri opakovanom priestupku 

bude vylúčený z reprezentácie SR, 

23. pri neuposlúchnutí  rozhodnutí  a pokynov vedúceho výpravy alebo reprezentačného 

trénera/športového riaditeľa, musí menovaný z akcie odísť na vlastné náklady (platí len pre 

plnoletého športovca) a okamžite bude vyradený z reprezentačného družstva, 

24. športovec, ktorého usvedčia z používania nedovolených dopingových látok a metód, bude 

potrestaný podľa platných smerníc o dopingu, 

25. športovec sa zaväzuje naštudovať si pravidlá UCI a SZC. V prípade ich porušenia 

a sankcionovania uhradí pokutu, ktorá mu bola v súvislosti s týmto porušením udelená do 

30-tich dní. 

26. športovec, sa zaväzuje dodržiavať antidopingové smernice (ADA SR a UCI) a garantuje 

úhradu pokút uložených mu podľa týchto smerníc. Pokuta musí byť uhradená na účet SZC 

do 30-tich dní po vynesení rozhodnutia disciplinárnej komisie SZC. Pokuta sa udeľuje 

podľa pravidiel príslušnej antidopingovej smernice pri oznámení o dopingu od 

akreditovaného antidopingového laboratória, 

27. pokiaľ športovec nebude na akciách SZC prezentovať záujmy sponzorov a partnerov SZC, 

bude menovanému ukončený pobyt na akcii  a na vlastné náklady opustí miesto akcie (platí 

len pre plnoletého športovca), 

28. v prípade, že bude športovcovi zverený materiál SZC, bude ho vždy starostlivo udržiavať 

v dobrom technickom stave, 

29. v prípade úmyselného poškodenia materiálu SZC, bude mu účtovaná plná výška ceny, 

30. SZC si vyhradzuje právo používať akúkoľvek fotodokumentáciu a audiovizuálnu 

dokumentáciu reprezentantov oblečených v reprezentačnom oblečení, vrátane zmluvných 

doplnkov (rukavice, okuliare a pod.), s čím podpísaný športovec bez výhrad súhlasí, 

31. športovec i zástupca klubu potvrdzujú, že sú oboznámení s antidopingovou smernicou, 

32. Štatút reprezentanta môže ukončiť: 

a) športovec  

b) pri neplnoletom športovcovi štatutárny zástupca materského klubu, v ktorom je pretekár 

registrovaný 

c) Slovenský zväz cyklistiky 

Podmienky ukončenia: o ukončenie môže požiadať športovec a štatutárny zástupca jeho 

klubu (oddielu) – každý samostatne alebo spoločne, vždy písomne s doručenkou na adresu 

sekretariátu SZC. Ukončenie platnosti štatútu zväz vykoná do 30-tich dní od doručenia 

žiadosti. Po celú túto dobu sa na športovca vzťahujú  podmienky tohto štatútu reprezentanta 

SR, v plnom rozsahu, až do doby ukončenia platnosti jeho členstva v štátnej reprezentácii 

SZC. SZC je povinný o ukončení členstva pretekára v reprezentácii a o zrušení štatútu 

písomne informovať: 

a) športovca – na adresu uvedenú na licencii SZC alebo na žiadosti o ukončení štatútu 

b) jeho materský klub (oddiel) – na adresu oddielu alebo na adresu uvedenú v žiadosti 

o ukončení štatútu 

33. SZC uverejní zoznam reprezentantov na svojej webovej stránke podľa jednotlivých odvetví. 
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34. Zúčastnené strany potvrdzujú, že si štatút riadne prečítali a prehlasujú, že ho uzavreli na 

základe slobodnej vôle a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili jeho uzavretiu. 

 

 

 

 

 

V                               dňa:                                                V                                     dňa: 

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

              reprezentant SR                                                                prezident SZC 

 

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

                    zákonný zástupca (v prípade neplnoletého športovca) 


