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2/2019 
 

Štatút reprezentanta v atletike 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Slovenský atletický zväz (ďalej len „SAZ“) je národným športovým zväzom, ktorý má 

právnu formu občianskeho združenia s právnou subjektivitou, je dobrovoľným združením klubov 

pôsobiacich v atletike, oblastných atletických zväzov a iných právnických osôb, pôsobiacich na 

území Slovenskej republiky, ako aj individuálnych členov, v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

 

 (2) SAZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv vyplývajúcich zo slovenskej 

atletickej reprezentácie ako aj z iných podujatí organizovaných SAZ súvisiacich so slovenskou 

atletickou reprezentáciou, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta. 

 

 (3) Slovenská atletika, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá bola v súlade s 18 ods. 1 zákona č. 

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) 

založená SAZ ako jediným spoločníkom, za účelom podnikania v súvislosti so športovou 

reprezentáciou. 

 

 (4) Tento štatút reprezentanta Slovenskej republiky (ďalej len „štatút reprezentanta“ alebo 

“štatút”) sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a jeho obsahom sú minimálne kvalitatívne podmienky a požiadavky 

na správanie a konanie športovca nominovaného za člena reprezentácie. 

 

 (5) Pre účely tohto štatútu je športovým reprezentantom Slovenskej republiky v atletike (ďalej 

len „reprezentant“) v súlade s § 29 ods. 2 zákona o športe občan Slovenskej republiky, ktorý je 

členom SAZ a bol na základe splnenia nominačných kritérií nominovaný za člena športovej 

reprezentácie SAZ, dosiahol vekovú hranicu určenú v pravidlách atletických súťaží IAAF 

pre možnosť zaradenia športovca do konkrétnej vekovej kategórie podľa predpisov SAZ, ak je 

veková hranica určená, a s ktorým SAZ a Slovenská atletika, s.r.o. uzatvorili zmluvu o výkone 

činnosti reprezentanta Slovenskej republiky. 

 

 (6) Podrobnosti o výkone činnosti reprezentanta sú upravené v zmluve o výkone činnosti 

reprezentanta Slovenskej republiky, ktorú uzatvára SAZ a obchodná spoločnosť Slovenská atletika, 

s.r.o. na jednej strane a reprezentant na strane druhej. 

 

Článok 2 

Práva reprezentanta 

 

 Reprezentant Slovenskej republiky je oprávnený najmä: 

a) byť nominovaný na základe dosiahnutej športovej výkonnosti na podujatia slovenskej atletickej 

reprezentácie, ktorými sú najmä sústredenia, spoločné tréningy, domáce a zahraničné súťaže 

a pod., 



b) byť oboznámený so štatútom reprezentanta a ďalšími právami a povinnosťami reprezentanta, 

c) využívať materiálno-technické vybavenie a organizačno-technickú podporu SAZ, 

d) dožadovať sa plnenia rozhodnutí Výkonného výboru SAZ, prijatých na základe návrhu 

reprezentačného trénera SAZ, prípadne príslušnej odbornej komisie SAZ, súvisiacich s jeho 

prípravou a účasťou na súťaži, 

e) mať zabezpečenú športovú prípravu na súťaž, resp. účasť na súťaži, pod vedením športového 

odborníka s požadovanou odbornou spôsobilosťou, 

f) byť poistený počas plnenia povinností reprezentanta podľa plánu prípravy schváleného SAZ 

a počas účasti na súťaži, na ktorú ho nominoval SAZ a to v rozsahu 

1. úrazové poistenie, 

2. cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v cudzine   

3. poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu, 

g) požadovať písomné hodnotenie svojej činnosti reprezentačným trénerom SAZ, 

h) konzultovať, pripomienkovať a navrhovať plán prípravy a tréningový program v spolupráci 

s reprezentačným trénerom SAZ, prípadne aj s ďalšími členmi realizačného tímu, 

i) požadovať uhradenie výdavkov spojených s účasťou na podujatiach reprezentácie, ktoré boli 

schválené Výkonným výborom SAZ, 

j) v súlade s kritériami a rozhodnutím Výkonného výboru SAZ, byť odmenený za dosiahnuté 

výsledky na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a na olympijských hrách, 

k) v prípade zistenia porušovania práv reprezentanta, požiadať Výkonný výbor SAZ o okamžitú 

nápravu, a to prostredníctvom: 

1. zástupcu športovcov vo Výkonnom výbore SAZ alebo 

2. športového klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť. 

 

Článok 3 

Povinnosti reprezentanta 

 

(1) Reprezentant v rámci výkonu činnosti reprezentanta: 

a) dôstojne a zodpovedne reprezentuje Slovenskú republiku na podujatiach, na ktoré bol 

nominovaný SAZ, 

b) rešpektuje a ctí si štátne symboly Slovenskej republiky, a to znak, hymnu, vlajku, pečať, 

c) zúčastňuje sa na podujatiach reprezentácie (sústredenia, spoločné tréningy, regenerácia, 

domáce a zahraničné súťaže a pod.), na ktoré bol riadne nominovaný SAZ, 

d) v prípade svojej neúčasti na podujatiach sa ospravedlní písomnou formou, vrátane zdôvodnenia 

reprezentačnému trénerovi SAZ, resp. Výkonnému výboru SAZ, a to bezodkladne po zistení 

dôvodu neúčasti; v prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov, je nevyhnutné podrobiť sa 

dôkladnej lekárskej prehliadke a predložiť lekárske potvrdenie, 

e) v prípade vzdania sa reprezentácie oznámi túto skutočnosť Výkonnému výboru SAZ písomnou 

formou, 

f) vyvíja v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a výsledku, 

g) dodržiava pokyny reprezentačného trénera SAZ, resp. ním určeného trénera, ostatných členov 

realizačného tímu slovenskej atletickej reprezentácie a udržiava disciplínu v slovenskej 

atletickej reprezentácii, 

h) rešpektuje a dodržiava časový harmonogram stanovený reprezentačným trénerom SAZ, 

resp. ním určeným trénerom, prípadne ostatnými členmi realizačného tímu slovenskej atletickej 

reprezentácie. 

i) za účelom riadnej prípravy sa zúčastňuje na tréningovom procese slovenskej atletickej 

reprezentácie ako aj na iných stretnutiach slovenskej atletickej reprezentácie, určených 

reprezentačným trénerom SAZ, resp. ním určeným trénerom, 



j) zúčastňuje sa na skupinovej a individuálnej príprave na slovenskú atletickú reprezentáciu podľa 

pokynov reprezentačného trénera SAZ, resp. ním určeného trénera, prípadne podľa pokynov 

ostatných členov realizačného tímu slovenskej atletickej reprezentácie, 

k) dbá o svoje zdravie, dodržiava zásady správnej výživy a životosprávy, 

l) dodržiava všetky stanovené procedúry za účelom regenerácie a rehabilitácie, 

m) udržiava sa v optimálnej psychickej kondícii a dostaví sa na každé stretnutie slovenskej 

atletickej reprezentácie plne koncentrovaný, s cieľom podať svoj najlepší športový výkon, 

n) informuje reprezentačného trénera SAZ, resp. ním určeného trénera, o svojom zdravotnom 

stave, najmä o všetkých zraneniach, ktoré prekonal, o všetkých lekárskych vyšetreniach 

a lekárskych zákrokoch, ktoré absolvoval, rovnako o všetkých liekoch, ktoré užíva alebo ktoré 

užíval v poslednom období, ako aj o ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli mať zásadný 

alebo významný vplyv na jeho výkon počas atletickej súťaže; užívanie akýchkoľvek liekov 

či iných podporných látok počas stretnutia slovenskej atletickej reprezentácie je zakázané 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu reprezentačného trénera SAZ, resp. ním určeného 

trénera, prípadne určeného člena realizačného tímu slovenskej atletickej reprezentácie, 

o) konzultuje s reprezentačným trénerom SAZ, resp. ním určeným trénerom, zmeny svojho 

osobného trénera, 

p) zúčastňuje sa po skončení atletickej súťaže, na ktorej sa zúčastnil ako člen slovenskej atletickej 

reprezentácie, na poradách slovenskej atletickej reprezentácie za účelom rozboru a hodnotenia 

jeho športového výkonu s reprezentačným trénerom SAZ, resp. ním určeným trénerom, 

q) počína si pri výkone činnosti reprezentanta tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví 

a majetku, 

r) chráni všetok majetok, zverený mu zo strany SAZ a obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, 

s.r.o., náležite sa oň stará tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a je zodpovedný za 

všetky hodnoty, zverené mu v súvislosti s výkonom činnosti reprezentanta, 

s) nahradí SAZ a obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. preukázateľne vzniknutú škodu, 

ktorú im spôsobí porušením právnej povinnosti a porušením alebo zanedbaním iných 

povinností, 

t) zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SAZ, jeho členov, 

obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., slovenskej atletickej reprezentácie a jej 

partnerov, 

u) vykonáva činnosť reprezentanta v súlade s požiadavkami SAZ a vynakladá maximálne úsilie 

podľa svojich možností a schopností za účelom dosiahnutia cieľov slovenskej atletickej 

reprezentácie, 

v) na atletickej súťaže, na ktorej sa zúčastňuje ako člen slovenskej atletickej reprezentácie, súťaží 

čestne, dodržiava pravidlá atletických súťaží IAAF a etické zásady atletiky a športu (najmä 

zásadu fair play), predpisy SAZ, IAAF a EA, koná v súlade s nimi a podriaďuje sa 

disciplinárnej právomoci SAZ a iných príslušných orgánov IAAF a EA, 

w) nezúčastňuje sa osobne ani prostredníctvom tretích osôb na stávkach, hrách a súťažiach, 

súvisiacich so súťažami, ktorých je účastníkom, 

x) vyvaruje sa dopingu v každej forme a nepožíva žiadne zakázané látky, plní a dodržiava 

ustanovenia, rozhodnutia a opatrenia svetového Antidopingového kódexu WADA 

a Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky a nepoužíva substancie obsahujúce dopingové 

látky podľa oficiálneho zoznamu WADA v boji proti dopingu, príslušnej medzinárodnej 

športovej organizácie, 

y) nezúčastňuje sa na politických, etnických, náboženských alebo iných vnútorných záležitostiach 

krajiny, v ktorej sa zúčastňuje na súťaži alebo sa pripravuje na súťaž a nekoná urážlivo voči 

takej krajine, jej obyvateľom, oficiálnym úradom a vierovyznaniu, 

z) zastupuje SAZ a obchodnú spoločnosť Slovenská atletika, s.r.o. v rozsahu výkonu činností 

reprezentanta a chráni ich záujmy doma, aj v zahraničí. 



(2) Reprezentant je povinný priniesť si so sebou na reprezentačný zraz slovenskej atletickej 

reprezentácie, ako aj na atletickú súťaž, na ktorej sa zúčastňuje ako člen slovenskej atletickej 

reprezentácie: 

a) preukaz poistenca, 

b) cestovný pas, 

c) tréningovú a súťažnú obuv, a to tretry, resp. pri bežcoch mimo atletickej trate (behy na ceste) 

a chodcov tenisky, ak mu nebude v zmysle zmluvu o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej 

republiky poskytnutá takáto obuv SAZ alebo obchodnou spoločnosťou Slovenská atletika, 

s.r.o., 

d) obuv na voľný čas, ak mu nebude v zmysle zmluvu o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej 

republiky poskytnutá takáto obuv SAZ alebo obchodnou spoločnosťou Slovenská atletika, s.r.o. 
 

Článok 4 

Marketingové povinnosti reprezentanta 
 

(1) Reprezentant ďalej v rámci výkonu činnosti reprezentanta: 

a) správa sa a vystupuje na verejnosti, najmä prostredníctvom médií, profesionálnym spôsobom, v 

duchu etických zásad, chráni a upevňuje dobré meno SAZ, jeho členov, obchodnej spoločnosti 

Slovenská atletika, s.r.o., slovenskej atletickej reprezentácie a jej partnerov, 

b) dodržiava pokyny členov realizačného tímu a predstaviteľov SAZ a obchodnej spoločnosti 

Slovenská atletika, s.r.o. za účelom mediálnej propagácie a marketingových aktivít SAZ 

a obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., najmä sa riadne a včas dostaví na tlačové 

konferencie, rozhovory či iné mediálne a marketingové výstupy, 

c) zúčastňuje sa na spoločenských, marketingových, reklamných a iných podujatiach, 

organizovaných SAZ a obchodnou spoločnosťou Slovenská atletika, s.r.o., 

d) zúčastňuje sa na marketingových a spoločenských podujatiach, organizovaných partnermi 

slovenskej atletickej reprezentácie na základe zmluvných záväzkov SAZ a obchodnej 

spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., 

e) zúčastňuje sa na podujatiach, organizovaných SAZ a obchodnou spoločnosťou Slovenská 

atletika, s.r.o., ktorých účelom je rozvoj mládežníckej atletiky na Slovensku alebo podujatí s 

charitatívnym významom, 

f) nie je oprávnený využívať svoje postavenie reprezentanta na propagačné, reklamné, mediálne, 

marketingové a obchodné aktivity bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAZ alebo 

obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., 

g) vystupuje počas tréningového procesu, na atletickej súťaže, na ktorej sa zúčastňuje ako člen 

slovenskej atletickej reprezentácie, či na iných podujatiach slovenskej atletickej reprezentácie, 

ako aj pri rozhovoroch či iných stretnutiach s médiami v oficiálnom oblečení a s oficiálnym 

výstrojom slovenskej atletickej reprezentácie, 

h) používa počas reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie obuv na voľný čas 

výhradne od partnera slovenskej atletickej reprezentácie; táto povinnosť sa nevzťahuje na obuv 

reprezentanta, určenú na tréning a na atletickú súťaž, ktorú reprezentant využíva so súhlasom 

SAZ na základe individuálnej partnerskej zmluvy,  

i) akceptuje umiestnenie reklamy SAZ, obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. 

a partnerov reprezentácie na oblečení, v ktorom je povinný vystupovať podľa bodu g), v súlade 

s príslušnými predpismi IAAF, pričom berie na vedomie, že nie je oprávnený zasahovať do jej 

vyhotovenia a vyobrazenia a je povinný šíriť ju užívaním oblečenia, výstroja a obuvi, ktoré mu 

boli poskytnuté zo strany SAZ a obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., 

j) nevystupuje v oficiálnom oblečení reprezentácie na podujatiach iných, ako v tomto štatúte 

reprezentanta uvedených, nesmie využívať oficiálne oblečenie, obuv ani výstroj reprezentácie 

na propagačné, reklamné, mediálne, marketingové a obchodné aktivity, nesúvisiace 



so slovenskou atletickou reprezentáciou, bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAZ alebo 

obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., 

k) nezúčastňuje sa v priebehu reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie 

na podujatiach iných, ako v tomto štatúte reprezentanta uvedených, bez predchádzajúceho 

súhlasu SAZ alebo obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., 

l) vystupuje v oblečení a iných viditeľných častiach odevu spôsobom, stanoveným SAZ alebo 

obchodnou spoločnosťou Slovenská atletika, s.r.o., najmä pri účasti na podujatiach podľa 

písmen c), d) a e). 

 

(2) Povinnosť reprezentanta zúčastňovať sa podujatí podľa článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa 

vzťahuje len na podujatia, organizované v čase reprezentačného zrazu slovenskej atletickej 

reprezentácie, resp. uvedené v zmluve o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky; 

termíny a podmienky účasti na konkrétnom podujatí stanovujú príslušné orgány SAZ. V prípade 

konania podujatia podľa článku 4 ods. 1 písm. c), d) a e) organizovaného mimo termínu 

reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie, resp. neuvedené v zmluve o výkone 

činnosti reprezentanta Slovenskej republiky, je reprezentant povinný zúčastniť sa na podujatiach len 

vtedy, ak vyslovil súhlas so svojou účasťou na nich tento súhlas neodvolal najneskôr 15 

kalendárnych dní pred začiatkom podujatí. 

 

(3) Reprezentant vo vzťahu k partnerom reprezentácie: 

a) koná tak, aby jeho individuálne sponzorské zmluvy neobmedzovali prípadné aktivity partnerov 

SAZ počas reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie, resp. počas atletickej 

súťaže, na ktorej sa zúčastňuje ako člen slovenskej atletickej reprezentácie, 

b) rešpektuje od začiatku reprezentačného zrazu do jeho skončenia, resp. na atletickej súťaži, 

na ktorej sa zúčastňuje ako člen slovenskej atletickej reprezentácie, partnerov slovenskej 

atletickej reprezentácie a koná v súlade so záväzkami SAZ a obchodnej spoločnosti Slovenská 

atletika, s.r.o., vyplývajúcimi zo sponzorských zmlúv. 
 

Článok 5 

Osobnostné práva reprezentanta a ich zhodnocovanie 

 

Reprezentant disponuje ako člen slovenskej atletickej reprezentácie osobnostnými právami, 

ktoré sú SAZ a obchodná spoločnosť Slovenská atletika, s.r.o. na základe súhlasu reprezentanta 

oprávnení výhradne v súvislosti s výkonom činnosti reprezentanta zhodnocovať najmä 

nasledovnými spôsobmi: 

a) používaním vyobrazenia mena a priezviska reprezentanta za účelom výroby a predaja 

reprezentačných dresov, výroby a šírenia podpisových kariet či za iným účelom v súvislosti 

s obchodnými či marketingovými aktivitami SAZ a obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, 

s.r.o., nepoškodzujúcim dobré meno reprezentanta. V tejto súvislosti reprezentant udeľuje 

súhlas na spracovanie originálu jeho podpisu ako faksimile alebo v tlačenej forme pre 

marketingové, reklamné či iné propagačné účely SAZ, obchodnej spoločnosti Slovenská 

atletika, s.r.o. a partnerov reprezentácie, 

b) vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom podobizne a obrazových 

snímok, zobrazujúcich reprezentanta počas tréningov, atletických súťaží, podujatí alebo v iných 

situáciách spojených s výkonom činnosti reprezentanta, 

c) vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom obrazových, zvukových 

a zvukovo-obrazových záznamov, zachytávajúcich reprezentanta počas tréningov, atletických 

súťaží, podujatí alebo v iných situáciách spojených s výkonom činnosti reprezentanta. 
 

 

 



Článok 6 

Povinnosti Slovenského atletického zväzu 

 

 Slovenský atletický zväz v rámci svojej pôsobnosti najmä: 

a) vytvára reprezentantovi vhodné podmienky pre dosahovanie cieľov slovenskej atletickej 

reprezentácie, za týmto účelom poskytuje reprezentantovi podľa svojich možností najmä 

príslušné materiálne vybavenie, vrátane výstroja, športového a spoločenského oblečenia, 

b) počas reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie, resp. na atletickej súťaži, 

na ktorej sa zúčastňuje ako člen slovenskej atletickej reprezentácie, zabezpečuje 

reprezentantovi primerané ubytovanie a stravu, 

c) s predchádzajúcim súhlasom reprezentačného trénera SAZ, resp. ním určeného trénera, 

prepláca reprezentantovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s dopravou na miesto 

reprezentačného zrazu a zabezpečuje dopravu na atletickú súťaž, na ktorej sa zúčastňuje ako 

člen slovenskej atletickej reprezentácie, 

d) počas reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie, resp. na atletickej súťaži, 

na ktorej sa zúčastňuje ako člen slovenskej atletickej reprezentácie, zabezpečuje potrebnú 

zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť, 

e) počas reprezentačného zrazu slovenskej atletickej reprezentácie zabezpečuje pre tréningový 

proces kvalitné tréningové plochy, 

f) znáša ďalšie náklady, spojené s výkonom činnosti reprezentanta, vyplývajúce so zmluvy 

o výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky. 

 

Článok 7 

Povinnosti obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. 

 

 Obchodná spoločnosť Slovenská atletika, s.r.o. zhodnocuje osobnostné práva reprezentanta 

výlučne v rozsahu udeleného súhlasu reprezentanta a spôsobom, aby nedochádzalo k neoprávneným 

zásahom do jeho osobnostných práv. 

 

Článok 8 

Strata štatútu reprezentanta 

 

 Reprezentant stratí štatút reprezentanta Slovenskej republiky: 

a) vyradením z nominácie do reprezentácie z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií 

pre zaradenie do reprezentácie rozhodnutím Výkonného výboru SAZ na návrh reprezentačného 

trénera SAZ, 

b) v dôsledku postihu za porušenie antidopingových pravidiel podľa § 88 ods. 3 zákona o športe, 

c) na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie SAZ o vylúčení z reprezentácie, 

d) v dôsledku ukončenia alebo prerušenia aktívnej športovej kariéry reprezentanta zo zdravotných, 

rodinných alebo iných osobných dôvodov na strane reprezentanta, 

e) vzdaním sa reprezentácie, 

f) odmietnutím nominácie do reprezentácie, 

g) v prípade neospravedlnenej neúčasti na príprave alebo na atletickej súťaži, na ktoré ho SAZ 

riadne nominoval, 

h) v prípade neuposlúchnutia rozhodnutia alebo pokynu reprezentačného trénera SAZ závažnej 

povahy, 

i) ak prijal štátne občianstvo iného štátu ako Slovenskej republiky, 

j) ak ukončil aktívnu športovú kariéru športovca. 

 



Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 16.01.2019, účinnosť 

nadobúda dňa 17.01.2019. 


