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Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE, MODERNEJ GYMNASTIKE, ŠPORTOVOM 

AEROBIKU, V SKOKOCH NA TRAMPOLÍNE A V PARKOURE 

pre rok 2021 

PREAMBULA 

Športová reprezentácia Slovenskej republiky je vecou národnej hrdosti, rozvíja povedomie o kultúrnej 
identite, vzťah k vlasti, jej tradíciám a hodnotám. Je vyjadrením morálnej sily a osobnostnej 
vyspelosti športovca, s ktorou je spojená aj jeho zodpovednosť za naplnenie poslania - byť 

vzorom úspešného športovca - človeka a inšpiráciou pre mladých slovenských športovcov i pre 
ostatných občanov Slovenskej republiky. 

Dôstojne prekonáva etnické, náboženské, či rasové rozdiely  a prináša každodennú radosť nielen jeho 
aktívnym účastníkom, ale tiež fanúšikom, ktorých oddanosť a viera v úspech sú motorom pre 

každého športovca. 

Úspešná športová reprezentácia Slovenskej republiky je pre každého reprezentanta príležitosťou 
prispieť k rozvoju slovenského športu, odvďačiť sa mu za starostlivosť, ktorú od začiatku svojej 

športovej kariéry dostával a podporiť tým výchovu, rozvíjanie talentu a schopností ďalších 
generácií mladých talentovaných športovcov. 

Prezentovaním svojho športového majstrovstva reprezentant propaguje svoju osobu, športový klub, 
národný športový zväz, ale predovšetkým 

svoju vlasť - Slovenskú republiku. 

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj 
v zahraničí je najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR. 

Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje nielen seba, 
ale predovšetkým SGF a Slovensko. 
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Výkonný výbor SGF na svojom zasadnutí konanom dňa 9.12.2020 v Malinove podľa čl.9, bod 7.b 
stanov SGF schválil tento Štatút reprezentanta Slovenskej republiky (ďalej len „štatút 

reprezentanta“): 

Všeobecné podmienky na zaradenie športovca do reprezentácie Slovenska 
v športovej gymnastike, modernej gymnastike, športovom aerobiku, v skokoch na trampolíne 
a v parkoure: 

(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky
(2) Registrácia v Slovenskej gymnastickej federácii
(3) Platná medzinárodná licencia športovca FIG
(4) Platná lekárska prehliadka u športového lekára (vždy na začiatku kalendárneho

roka)
(5) Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do vekových kategórií na základe

pravidiel FIG
(6) Plnenie kritérií pre zaradenie športovca do reprezentačných úsekov schválených

VV SGF na návrh príslušnej sekcie, v spolupráci s reprezentačnými trénermi
Slovenskej gymnastickej federácie

(7) Schválenie nominácie za člena športovej reprezentácie SR Výkonným výborom SGF na návrh
reprezentačného trénera a príslušnej sekcie

A 
Úvodné ustanovenia 

(1) Štatút reprezentanta upravuje postavenie, práva a povinnosti športovca, ktorého nominoval
VV SGF za člena športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “reprezentácia”).1)

(2) Štatút reprezentanta sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) a jeho obsahom sú
minimálne kvalitatívne podmienky a požiadavky na správanie a konanie športovca
nominovaného za člena reprezentácie.

(3) Slovenská gymnastická federácia je v zmysle § 16 Zákona o športe s právnou formu
občianskeho združenia, ktoré v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky dobrovoľne
založili právnické osoby (športové kluby) so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzické
osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

B 
Práva reprezentanta SR 

Reprezentant Slovenskej republiky je oprávnený najmä: 
(1) na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží a rozhodnutia  reprezentačných

trénerov byť pozývaný (nominovaný) na akcie spojené s reprezentáciou (sústredenia,
zahraničné súťaže, MEJ, EYOF, ME, EHM, SP  a MS, SHM a OH),

(2) byť oboznámený so štatútom reprezentanta a ďalšími právami a povinnosťami reprezentanta,

1) § 29 ods. 2 Zákona o športe.
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(3) má právo využívať materiálno-technické vybavenie a organizačno-technickú podporu SGF,
(4) má právo dožadovať sa plnenia rozhodnutí VV SGF navrhnutých príslušnou sekciou a

reprezentačným trénerom,
(5) mať zabezpečenú športovú prípravu na súťaž, resp. účasť na súťaži pod vedením športového

odborníka s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
(6) byť poistený počas plnenia povinností reprezentanta počas účasti na súťaži v zahraničí, na

ktorú ho nominoval VV SGF,2) a to v rozsahu úrazového poistenia a poistenia liečebných
nákladov v zahraničí, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v cudzine,

(7) má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti trénerom reprezentácie,
(8) má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú  prípravu resp.

navrhovať ideálne formy a možnosti pri vypracovaní individuálneho tréningového plánu
s osobným trénerom v spolupráci s reprezentačným trénerom, prípadne ďalšími členmi
realizačného tímu,

(9) na základe rozhodnutí VV SGF mať uhradené náklady spojené s reprezentáciou,
(10) na základe dosiahnutých výsledkov na MEJ, EYOF, ME, EHM, SP, MS, SHM, OH a návrhu

reprezentačných trénerov byť patrične odmeňovaný podľa ekonomickej   smernice SGF,
(11) v prípade porušenia jeho práv, obracať sa na VV SGF prostredníctvom klubu, ku ktorému má

príslušnosť,
(12) má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky z vážnych dôvodov, ktorými sú najmä

zranenie, náhle zhoršenie zdravotného stavu (potvrdené lekárom, ktorého určila SGF). Tento
akt musí vykonať písomne a doručiť doporučene na Se SGF.

C 
Povinnosti reprezentanta SR 

Reprezentant Slovenskej republiky je povinný: 
(1) dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku na podujatiach, na ktoré bol

nominovaný VV SGF a dbať o dobré meno Slovenskej gymnastickej federácie,
(2) rešpektovať a ctiť si štátne symboly Slovenskej republiky: znak, hymnu, vlajku, pečať,
(3) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SGF alebo Slovenskej

republiky a jej štátnych symbolov,
(4) pri styku s médiami a verejnosťou spájať svoju športovú činnosť so SGF v zhode s článkom C

(1), C (3), C (8),
(5) zúčastňovať sa reprezentačných akcií (sústredení, plánovaných spoločných reprezentačných

tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev SR), na ktoré bol nominovaný
reprezentačným trénerom. Výnimku povoľuje prezident SGF,

(6) vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a výsledku,
(7) trénovať podľa vopred vypracovaného tréningového plánu, na akciách reprezentácie

dodržiavať pokyny reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie a spolupracovať s ním, ako
aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva a realizačného tímu,

(8) chrániť dobré meno a zverený majetok SGF, pred jeho stratou alebo poškodením. Je povinný
starať sa o pridelené materiálno-technické zabezpečenie – športovú výstroj, v prípade
ukončenia reprezentácie alebo na požiadanie ho vrátiť v bezchybnom stave v dohodnutom
termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť,

2) Podľa § 29 ods. 7 Zákona o športe: “Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového
reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, na
ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.”
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(9) ospravedlniť svoju neúčasť na podujatiach písomnou formou, vrátane zdôvodnenia trénerovi
reprezentácie, resp. VV SGF a to bezodkladne po zistení dôvodu neúčasti; v prípade neúčasti
zo zdravotných dôvodov, je nevyhnutné podrobiť sa dôkladnej lekárskej prehliadke a
predložiť lekárske potvrdenie. Ignorovanie spoločných reprezentačných tréningov môže mať
za následok vylúčenie z reprezentácie a zároveň neúčasť na podujatí, ktoré zastrešuje SGF,

(10) dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach svetového Antidopingového kódexu WADA
a Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky a nepožívať substancie obsahujúce
dopingové látky podľa oficiálneho zoznamu WADA v boji proti dopingu, príslušnej
medzinárodnej športovej organizácie. V prípade ich nedodržania si musí byť vedomý postihu
za preukázaný doping. (Platné predpisy MOV a WADA). Reprezentant je povinný plniť
všetky požiadavky a usmernenia Antidopingovej agentúry SR,

(11) dodržiavať životosprávu v rozsahu a spôsobom dohodnutom so SGF. Reprezentant SR je
príkladom pre ostatných športovcov: nesmie používať alkoholické nápoje, omamné látky,
zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať verejné pohoršenie, alebo iným spôsobom rušiť
priebeh reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný (vrátane presunu na a z reprezentačnej
akcie),

(12) oboznámiť sa, dodržiavať a riadiť sa športovo-technickými a bezpečnostnými predpismi SGF
a pravidlami príslušného športu,

(13) absolvovať lekársku prehliadku u lekára so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo
najmenej raz ročne a vždy po zranení, ktoré neumožňovalo vykonávanie športu viac ako tri
mesiace,

(14) oznámiť bezodkladne zranenie, ochorenie alebo inú stratu zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie športu trénerovi reprezentácie,

(15) absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii s trénerom
reprezentácie, najmä zúčastniť sa biochemických vyšetrení, určených a v predstihu
oznámených trénerom reprezentácie, lekárskych a biochemických vyšetrení,

(16) zúčastniť sa dopingovej kontroly v SR a v zahraničí, na ktorú bol vyzvaný,
(17) rešpektovať záväzky SGF, ktorá ho nominovala za člena reprezentácie, a ktoré súvisia

s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodne inak,
(18) počas reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný VV SGF, nosiť výlučne predpísané

reprezentačné oblečenie; reklama na oblečení reprezentanta musí rešpektovať predpisy a
rozhodnutia SGF,

(19) uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými,
(20) riadiť sa platnými predpismi a pravidlami SGF a  FIG, resp. usporiadateľom súťaže.

Rešpektovať pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný. Pri neplnení
si povinností bude reprezentant postihovaný podľa disciplinárneho poriadku SGF, FIG, resp.
MOV,

(21) nahradiť SGF všetky preukázané výdavky na účasť reprezentanta na reprezentačnej akcii SGF,
na ktorú bol riadne nominovaný v prípade, ak reprezentant odmietne štart na tejto
reprezentačnej akcii z iných ako vážnych dôvodov, ktorými sú najmä zranenie, náhle
zhoršenie zdravotného stavu (potvrdené lekárom, ktorého určí SGF), úmrtie v rodine, a SGF
už vynaložila náklady na jeho účasť na reprezentačnej akcii. V prípade reprezentanta do 18
rokov má túto povinnosť jeho zákonný zástupca,

(22) v prípade, ak reprezentant ukončí športovú kariéru v reprezentácii SR v čase prípravy
na vrcholné medzinárodné podujatie a tým naruší prípravu družstva a ohrozí jeho štart
na akcii je povinný uhradiť 100% preukázateľných finančných prostriedkov, ktoré boli
doposiaľ vynaložené na prípravu (materiálno-technické, organizačne, personálne,
zdravotnícke zabezpečenie a iné). Príprava na podujatie začína spravidla po ukončení
predchádzajúceho vrcholného medzinárodného podujatia (ME, MS, MEJ, EYOF
a iné),
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(23) reprezentant musí mať platný cestovný pas, príp. občiansky preukaz, platné zdravotné a
úrazové poistenie,

(24) v prípade, ak má športovec profesionálnu zmluvu so strediskom štátnej športovej reprezentácie
(NŠC, VŠC, ŠCP) je povinný zdržať sa všetkých činností, ktoré bezprostredne nesúvisia so
športovou prípravou (iný pracovný pomer, trénerská činnosť a pod.),

(25) zdržať sa zneužívania alebo šírenia dôverných informácií o SGF alebo svojej športovej
činnosti,

(26) oznámiť VV SGF písomnou formou vzdanie sa reprezentácie.

D 
Povinnosti reprezentanta na sociálnych sieťach, voči médiám a partnerom 

Voči sociálnym sieťam sa reprezentant zaväzuje: 
(1) brať na vedomie, že v priestore sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, Twitter) je

povinný sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je spôsobilé ohroziť alebo ktoré by mohlo
poškodiť povesť a/alebo dobré meno SGF, dobré meno slovenskej gymnastickej reprezentácie,
česť alebo dobré meno realizačného tímu slovenskej gymnastickej reprezentácie alebo jeho
členov, rovnako dobré meno členov SGF a partnerov.

Za týmto účelom sa reprezentant zaväzuje: 
(2) na žiadosť realizačného tímu reprezentačného družstva, resp. trénera alebo vedúceho

reprezentačného družstva poskytnúť všetky potrebné informácie o svojich oficiálnych účtoch
na sociálnych sieťach a strpieť monitoring týchto účtov počas reprezentačnej akcie,

(3) nešíriť a nepublikovať na sociálnych sieťach texty a/alebo fotografie, ktoré sú spôsobilé
ohroziť alebo poškodiť dobré meno alebo povesť športovej gymnastickej reprezentácie a/alebo
SGF.

Voči médiám a partnerom sa reprezentant zaväzuje: 
(4) uvádzať SGF ako hlavného finančného a organizačného podporovateľa reprezentanta,
(5) správať sa a vystupovať na verejnosti, najmä prostredníctvom médií, profesionálnym

spôsobom a v duchu etických a morálnych zásad,
(6) dodržiavať pokyny členov realizačného tímu a predstaviteľov SGF za účelom mediálnej

propagácie a marketingových aktivít SGF,
(7) podľa pokynov SGF sa riadne a včas dostaviť na tlačové konferencie, rozhovory, podujatia či

iné mediálne a marketingové výstupy,
(8) vystupovať pri mediálnych a marketingových výstupoch počas reprezentačnej akcie v

oficiálnom reprezentačnom oblečení alebo výstroji, ktoré vyjadruje príslušnosť k slovenskej
gymnastickej reprezentácii a SGF,

(9) zdržať sa vystupovania na iných komerčných akciách ako určených SGF počas trvania
reprezentačnej akcie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu SGF,

(10) zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných SGF, ktorých účelom je rozvoj gymnastiky na
Slovensku alebo podujatí s charitatívnym významom.

Povinnosť reprezentanta zúčastňovať sa aktivít podľa bodu D (10) sa vzťahuje len na aktivity, 
organizované v čase reprezentačnej akcie; termíny a podmienky účasti na konkrétnej aktivite 
stanovuje SGF. V prípade konania aktivít podľa bodu D (10) mimo termínu reprezentačnej akcie je  
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reprezentant povinný zúčastniť sa na podujatiach len vtedy, ak vyslovil súhlas so svojou účasťou na 
nich a tento súhlas neodvolal najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom aktivít.  
(11) SGF je oprávnená monitorovať reprezentanta pri vykonávaní športu aj bez jeho súhlasu. Z

monitorovania môžu byť vyhotovené obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy, ktoré
môžu byť použité ako na účely posudzovania športového výkonu reprezentanta, prípravy
reprezentanta, tak aj majetkového zhodnotenia záznamov. Použitie záznamov nesmie byť v
rozpore s oprávnenými záujmami reprezentanta a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva
na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania.

(12) Reprezentant týmto udeľuje súhlas s vyhotovením jeho podobizne, obrazovej snímky a
obrazovo - zvukového záznamu (ďalej aj iba ako “osobnostné práva reprezentanta”) výhradne
pre účely a v súvislosti s výkonom činnosti reprezentanta a pre účely podpory, propagácie a
reklamy reprezentácie a reprezentačných akcií. Rovnako reprezentant udeľuje SGF alebo
poverenej osobe SGF, súhlas s použitím jeho mena a priezviska, podobizne, obrazovej
snímky, či obrazovo-zvukového záznamu pre propagačné, reklamné a marketingové účely, a
to najmä nasledovnými spôsobmi:
a. používaním vyobrazenia mena a priezviska reprezentanta v súvislosti s obchodnými či

marketingovými aktivitami SGF,
b. vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom podobizne a

obrazových snímok, zobrazujúcich reprezentanta počas tréningov, 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, súťaží,
podujatí alebo v iných situáciách spojených s výkonom činnosti reprezentanta.

(13) Pre použitie mena a priezviska a/alebo osobnostných práv reprezentanta v spojení s
akýmkoľvek výrobkom alebo tovarom alebo reklamným materiálom alebo reklamou partnera
SGF  je potrebný osobitný písomný súhlas reprezentanta.

(14) Pre použitie osobnostných práv reprezentanta (i) inak ako pre účely športovej reprezentácie v
gymnastike, ako aj jej podpory, propagácie a reklamy, (ii) inak ako pre účely podpory,
propagácie a reklamy reprezentačných akcií a (iii) inak ako je uvedené v predchádzajúcich
bodoch tohto Štatútu, je potrebný osobitný písomný súhlas reprezentanta.

E 
Strata štatútu reprezentanta SR 

Reprezentant stráca štatút reprezentanta SR: 
(1) vyradením z nominácie do reprezentácie z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií pre

zaradenie do reprezentácie, rozhodnutím VV SGF na návrh trénera reprezentácie,
(2) v dôsledku postihu za porušenie antidopingových pravidiel podľa § 88 ods. 3 zákona o športe,

na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu SGF o vylúčení z reprezentácie. Reprezentant
SR je reprezentantom počas celého kalendárneho roka. Všetky priestupky, ktorých sa
športovec dopustí počas reprezentačných akcií ale aj mimo nich rieši Disciplinárna komisia
SGF v súlade s platným Disciplinárnym  poriadkom SGF, ktorý je zverejnený na www.sgf.sk
a je záväzný pre všetkých členov SGF,

(3) v dôsledku ukončenia alebo prerušenia aktívnej športovej kariéry reprezentanta zo
zdravotných, rodinných alebo iných osobných dôvodov na strane reprezentanta,

(4) vzdaním sa reprezentácie,

http://www.sgf.sk/
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(5) odmietnutím nominácie do reprezentácie,3)
(6) v prípade neospravedlnenej neúčasti na príprave alebo na súťaži, na ktoré ho VV SGF riadne

nominoval,
(7) v prípade neuposlúchnutia rozhodnutia alebo pokynu trénera reprezentácie závažnej povahy,
(8) ak prijal štátne občianstvo iného štátu ako Slovenskej republiky,
(9) ak ukončil aktívnu športovú kariéru športovca.

F 
Záverečné ustanovenia 

(1) Štatút reprezentanta sa prijíma s účinnosťou na dobu určitú.
(2) Výkon práv a povinností reprezentanta zabezpečuje SGF, ktorý ho do reprezentácie

nominoval.
(3) Práva a povinnosti SGF a reprezentanta, ktoré nie sú upravené v štatúte reprezentanta môžu

byť dojednané v zmluve uzatvorenej medzi SGF a reprezentantom. Zmluva dopĺňa štatút
reprezentanta, nie je jeho nahradením.

(4) Oboznámenie športovcov, členov realizačného tímu a iných osôb, ktoré sú na základe
nominácie VV SGF súčasťou športovej reprezentácie, so štatútom reprezentanta zabezpečí
SGF.

(5) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia na zasadnutí VV SGF.
(6) Tento štatút sa vyhotovuje v 2 exemplároch (1 pre potreby SGF a jeden pre reprezentanta).

__________________________________________________________________________________ 

P R E H L Á S E N I E 

Týmto prehlasujem, že som bol oboznámený so Štatútom reprezentanta Slovenskej republiky 
a zaväzujem sa plniť všetky ustanovenia tohto dokumentu. 

Meno a priezvisko reprezentanta: ………………………………………............................…………..... 

Adresa:  .………….……………………......….......……     Dátum narodenia:  .………..........………… 

Šport:………………………..….........................................................................................................…… 

Meno zákonného zástupcu:4)  ………………………….……….......................………………………… 

Názov športového klubu:  ………….……………….…..………………......................…………..…….. 

Podpis reprezentanta: ................................................................................................................................ 

Podpis štatutárneho zástupcu do 18 rokov: ................................................................................................ 

V ..........................................................................., dňa ............................................................................. 

3) Športovec, ktorý sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne 
nominovaný NŠZ alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky, sa
dopustí priestupku podľa § 96 ods. 1 písm. a) zákona o športe, za ktorý mu okrem straty priazne fanúšikov a športovej verejnosti hrozí pokuta 
od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky. 

4) Ak ide o športovca vo veku do 18 rokov veku. 
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