
Smernica SSTZ č. 6 – ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V STOLNOM TENISE 

 

Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v stolnom tenise 

 

Športová reprezentácia Slovenskej republiky je najvyšší športový cieľ a méta pre 

každého stolného tenistu. Je ocenením jeho výkonnosti, športovej úrovne, ale aj morálnej sily, 

vyspelosti.  

Je príležitosťou prispieť k rozvoju slovenského stolnotenisového športu a zároveň je 

záväzkom byť príkladom pri plnení športových povinností, v príprave aj v osobnom živote.  

 

I. Všeobecné zásady  

1.1  Slovenský stolnotenisový zväz (ďalej SSTZ) je národným športovým zväzom v zmysle § 

16 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej len Zákon o športe), má výlučnú pôsobnosť pre 

stolný tenis v rámci Slovenskej republiky, organizačne realizuje a zabezpečuje všetky 

záležitosti týkajúce sa reprezentácie Slovenskej republiky v stolnom tenise.  

1.2  Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v stolnom tenise (ďalej len štatút) sa vydáva 

na základe ustanovenia § 29 ods. 3 Zákona o športe a jeho obsahom je rámcová úprava 

primárnych práv a povinností reprezentanta, SSTZ, realizačného družstva, súvisiace 

s reprezentáciou Slovenskej republiky a  úprava ich vzájomných vzťahov.  

1.3  Pre účely štatútu je reprezentantom Slovenskej republiky v stolnom tenise (ďalej len 

reprezentant) športovec – stolný tenista, ktorý bol nominovaný SSTZ do reprezentácie 

Slovenskej republiky v stolnom tenise (ďalej len reprezentácia) v akejkoľvek vekovej kategórii 

a na akúkoľvek reprezentačnú akciu.  

1.4  Reprezentačnou akciou je každý zápas, turnaj, stretnutie prípravného, priateľského, 

súťažného charakteru určené SSTZ v ktorejkoľvek vekovej kategórii.  

Štatút platí pre uvedené reprezentačné akcie, primerane platí aj pre nominačné 

turnaje, prípravné zrazy reprezentácie a sústredenia.  

1.5  Realizačný tím sú iné osoby ako športovci, ktorých SSTZ určil pre plnenie úloh 

súvisiacich s reprezentačným družstvom. Tento štatút primerane platí aj pre členov 

realizačného tímu reprezentácie Slovenskej republiky.   

 

II. Práva reprezentanta  

2.1  Využívať  materiálno-technické vybavenie a podporu SSTZ určenú pre reprezentáciu.  
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2.2  Mať zabezpečenú športovú prípravu pred reprezentačnou akciou, ako aj technické 

zabezpečenie (strava, ubytovanie, doprava, regenerácia) podľa určenia SSTZ.  

2.3  Na základe konkrétneho rozhodnutia SSTZ mať hradené výdavky spojené s priamou 

prípravou na reprezentačnú akciu.  

2.4 Mať právo na zabezpečenie poistenia a zdravotnej starostlivosti počas 

reprezentačných akcií.   

2.5  Pri finančnom ocenení jeho výkonov na reprezentačných akciách sú tieto prostriedky 

výhradne príjmom hráča.  

2.6  Reprezentant je oprávnený po predchádzajúcom písomnom oznámení na SSTZ mať 

individuálnu sponzorskú zmluvu v súvislosti s reprezentáciou.  

 

III. Povinnosti reprezentanta  

3.1  Reprezentant je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku 

na podujatiach, na ktoré bol nominovaný, vyvinúť maximálne úsilie potrebné na dosiahnutie 

športového výkonu a výsledku a počas reprezentačných akcií dôstojne vystupovať aj v 

mimošportovom čase.  

3.2  Na základe pokynov reprezentačného trénera realizovať prípravu na reprezentačné 

akcie, zúčastniť sa centrálnych foriem prípravy, výcvikových táborov, sústredení, zrazov 

a kontrolných turnajov.  

3.3  Riadne a s dostatočným predstihom sa vopred ospravedlniť z neúčasti na 

reprezentačnej akcii s vysvetlením a preukázaním dôvodu neúčasti.  

3.4  Dbať o svoje zdravie, dodržiavať zásady správnej výživy a životosprávy.  

3.5  Informovať o svojom zdravotnom stave, a to predovšetkým o zraneniach, resp. 

lekárskych zákrokoch, ktoré absolvoval, resp. má absolvovať.  

3.6  Spolupracovať pri dodržiavaní a konať v zhode s antidopingovými pravidlami 

Slovenskej republiky a v súlade so svetovým antidopingovým kódexom, vrátane povinnosti 

testovania.  

3.7  Pre reprezentačné akcie platí pre reprezentantov celkový zákaz požívania 

alkoholických nápojov a iných návykových látok. Výnimku môžu udeliť len tréneri pre 

reprezentáciu dospelých.       

  Reprezentanti sú v odôvodnených prípadoch povinní počas trvania reprezentačnej 

akcie podrobiť sa skúške na požitie alkoholických nápojov, resp. iných návykových látok.  
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3.8  Reprezentanti sú povinní zdržať sa rizikových, svojvoľných športových a iných aktivít, 

ktoré zvyšujú nebezpečenstvo zranení.  

3.9  Počas trvania reprezentačných akcií platí pre reprezentantov aj realizačný tím zákaz 

akýchkoľvek politických aktivít.  

3.10  Reprezentant je povinný na základe požiadania trénerov, resp. generálneho sekretára 

SSTZ, zúčastniť sa spoločenských, dobročinných, propagačných akcií. (napr. Stolný tenis do 

škôl, vyhlásenie najlepších stolných tenistov roka, tlačové konferencie, atď.) 

3.11  Reprezentant je povinný zdržať sa nekorektnej internetovej komunikácie znevažujúcej 

reprezentáciu Slovenskej republiky a konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SSTZ.  

3.12  Reprezentant je povinný na pokyn trénera počas reprezentačných akcií akceptovať 

zákaz mobilnej aj internetovej komunikácie.  

3.13  Chrániť majetok SSTZ, zodpovedať za škody vzniknuté na zverenom majetku.  

3.14  Reprezentant na reprezentačných akciách štartuje v reprezentačnom drese 

a v predpísanom športovom oblečení s označením sponzora zväzu. Je povinný ctiť si 

a rešpektovať štátne symboly Slovenskej republiky.  

3.15  Reprezentant udeľuje SSTZ súhlas s vyhotovením svojej podobizne, obrazovej snímky, 

obrazovo-zvukového záznamu s použitím mena a priezviska pre podporu, propagáciu, 

marketingové účely, reklamy stolného tenisu a stolnotenisových podujatí.  

 

IV. Zabezpečenie činnosti reprezentácie  

4.1  SSTZ zabezpečuje personálne, organizačné, materiálno-technické záležitosti súvisiace 

s prípravou a štartom reprezentanta na reprezentačných akciách.  

4.2  Zabezpečuje tréningový, rehabilitačný proces, zdravotnú starostlivosť počas 

reprezentačných akcií.  

4.3 SSTZ zabezpečuje finančnú náhradu reprezentantov spojenú s účasťou na 

reprezentačných akciách, ako aj prípadnú finančnú odmenu reprezentantom na určených 

reprezentačných akciách.  

4.4  SSTZ zabezpečuje styk a komunikáciu s materským oddielom reprezentanta za účelom 

nerušenej prípravy a uvoľňovania na reprezentačné akcie. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 
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5.1  Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa riadia  Zákonom o športe, 

stanovami SSTZ, zväzovými dokumentmi a smernicami a prípadnou individuálnou zmluvou 

uzatvorenou medzi SSTZ a reprezentantom.  

5.2  Reprezentant môže mať so SSTZ osobitnú individuálnu zmluvu, ktorá nezasahuje do 

práv a povinností reprezentanta upravených týmto štatútom.  

5.3  Porušenie povinností vyplývajúcich zo štatútu reprezentanta môže byť pre fyzickú 

osobu kvalifikované ako disciplinárne previnenie.  

5.4  Uvedený štatút platí v primeranej miere aj pre reprezentantov – samoplatcov, ktorí sú 

nominovaní na reprezentačnú akciu a výdavky s ňou spojené si hradia úplne alebo sčasti 

z vlastných zdrojov.  

5.5  Práva a povinnosti reprezentantov týkajúce sa poistných a s tým súvisiacich zmluvných 

vzťahov budú upravené samostatnou smernicou SSTZ. 

5.6  Oboznámenie športovcov, členov realizačného tímu a ďalších osôb, ktoré na základe 

nominácie sú súčasťou športovej reprezentácie, s týmto štatútom zabezpečuje SSTZ 

prostredníctvom svojho sekretariátu. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke SSTZ.  

5.7  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Výkonným výborom SSTZ.  Štatút 

reprezentanta bol schválený na zasadnutí VV SSTZ dňa 22.9.2020 

 

 

Bratislava, dňa 22.9.2020  

 

 

 

 

 

 


