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Štatút člena realizačného tímu reprezentácie 

Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) pre rok 2020 

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

 

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

 

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

 

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

 
Čl. 1 

 

Účelom štatútu je vymedziť povinnosti člena realizačného tímu reprezentácie vo 

vzťahu k SZC, dodržiavanie stanov SZC a §29 Zákona o športe. 

 

Čl. 2 
 

Člen realizačného tímu športovej reprezentácie, ktorého na základe návrhu predsedu 

odvetvovej komisie cyklistiky potvrdzuje Výkonný výbor SZC za člena 

realizačného tímu reprezentácie v príslušnom odvetví/disciplíne je povinný 

rešpektovať záväzky športovej organizácie, ktorá ho nominovala za člena športovej 

reprezentácie, súvisiace s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa 

nedohodnú inak. Toto obmedzenie trvá najviac do uplynutia jedného roka odo dňa 

jeho poslednej účasti na významnej súťaži. 

 

 

Čl. 3 

Povinnosti člena zaradeného do realizačného tímu 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 stanovy SZC, vnútorné predpisy SZC, rozhodnutia orgánov SZC a  

zásady slušnosti pri osobnom vystupovaní, 

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

sieťach voči SZC, trénerom, ostatným členom realizačného tímu, členom 

reprezentačného družstva a funkcionárom, či zamestnancom SZC a pri poskytnutí 

vyjadrení do médií a na sociálnych sieťach sa zaväzuje dodržiavať zásady slušnosti, 

5. člen realizačného tímu sa zaväzuje dodržiavať smernice a pravidlá SZC a UCI, 
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6. člen realizačného tímu bude na akciách štátnej reprezentácie SR vždy rešpektovať 

záujmy sponzorov a reklamných partnerov SZC, 

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

zavčasu a riadne ospravedlniť tímovému manažérovi alebo predsedovi odvetvia, 

8. v prípade, že bude členovi realizačného tímu zverený materiál SZC alebo vozidlo 

SZC, bude ho vždy starostlivo udržiavať v dobrom technickom stave, 

9. Štatút člena realizačného tímu môže ukončiť: 

a) člen realizačného tímu 

b) Slovenský zväz cyklistiky 

 

Podmienky ukončenia: o ukončenie môže požiadať člen realizačného tímu 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 člena realizačného 

tímu vzťahujú  podmienky tohto štatútu, v plnom rozsahu, až do doby ukončenia 

platnosti jeho členstva v štátnej športovej reprezentácii SZC. SZC je povinný 

o ukončení členstva člena v reprezentácii a o zrušení štatútu písomne informovať člena 

na adresu uvedenú na licencii SZC alebo na žiadosti o ukončení štatútu. 

10. 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 

 

 

 

 

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

           člen realizačného tímu                                                         prezident SZC 

 

 

 

 

 

 

 

 


