SMERNICA
Slovenskej asociácie čínskeho wushu
O štatúte reprezentanta Slovenskej republiky

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. 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.
2. Štatút reprezentanta upravuje postavenie, práva a povinnosti športovca,
ktorého nominovala Slovenská asociácia čínskeho wushu (ďalej len „SAČW“)
za člena športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len
“reprezentácia”). 1)
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
Základné predpoklady pre nomináciu športovca do športovej reprezentácie
Slovenskej republiky:
1. Štátne občianstvo Slovenskej republiky,
2. Splnenie nominačných kritérií SAČW za člena športovej reprezentácie Slovenskej
republiky a schválenie nominácie výkonným výborom SAČW,
3. Členstvo, resp. príslušnosť k SAČW v súlade so Stanovami SAČW.
4. Písomný súhlas športovca s podmienkami vyplývajúcimi zo štatútu reprezentanta.
V prípade, že športovec nie je plnoletý, vyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu.
Čl. III
Práva reprezentanta
Reprezentant Slovenskej republiky má právo:
1. Na základe dosiahnutých výsledkov a na základe rozhodnutia Výkonného
výboru SAČW byť pozývaný a nominovaný na podujatia reprezentácie,
ktorými sú najmä sústredenia, spoločné tréningy, domáce a zahraničné
súťaže a pod.
2. Byť oboznámený so štatútom reprezentanta a ďalšími právami a povinnosťami
reprezentanta.
3. Využívať materiálno-technické vybavenie a organizačno-technickú podporu
SAČW.
4. Prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju činnosť súvisiacu
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5.
6.
7.

8.
9.

s jeho športovou prípravou a prípravou na súťažiach s osobu plniacou funkciu
reprezentačného trénera a športového odborníka s požadovanou odbornou
spôsobilosťou.
Mať zabezpečenú športovú prípravu na súťaž, resp. účasť na súťaži pod
vedením športového odborníka s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
Na úhradu nákladov spojených s reprezentáciou v rozsahu schválenom
Výkonným výborom SAČW.
Konzultovať, pripomienkovať a navrhovať plán prípravy a tréningový program
v spolupráci
so
športovým odborníkom s požadovanou
odbornou
spôsobilosťou, s trénerom reprezentácie a ďalšími členmi realizačného tímu.
V prípade porušenia jeho práv, sám alebo prostredníctvom klubu, ku ktorému
má príslušnosť, požiadať výkonný orgán SAČW s návrhom na nápravu.
Vzdať sa reprezentácie formou písomného oznámenia doručenému
Výkonnému výboru SAČW.
Čl. IV
Povinnosti reprezentanta
Reprezentant Slovenskej republiky je povinný:

1. Dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku a dbať o dobré
meno Slovenskej republiky, SAČW v SR a v zahraničí. Správať sa tak, aby bol
príkladom pre ostatných športovcov pri športovej činnosti. V občianskom
živote sa správať podľa najvyšších zásad princípov cti, morálky, ducha fair
play a súčasne za zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo dobré
meno SAČW a reprezentácie.
2. Zúčastňovať sa na podujatiach reprezentácie (sústredenia, spoločné tréningy,
regenerácia, domáce a zahraničné súťaže a pod.), na ktoré bol riadne
nominovaný. Ospravedlniť svoju neúčasť na podujatiach reprezentácie
a zdôvodniť ju buď priamo trénerovi reprezentácie, resp. výkonnému výboru
SAČW a to bezodkladne po zistení dôvodu neúčasti; v prípade neúčasti zo
zdravotných dôvodov, je nevyhnutné podrobiť sa dôkladnej lekárskej
prehliadke a predložiť lekárske potvrdenie.
3. Trénovať podľa vypracovaného tréningového plánu a pripravovať sa na súťaž
podľa pokynov trénera reprezentácie, športového odborníka s požadovanou
odbornou spôsobilosťou zodpovedajúceho za jeho športovú prípravu a ďalších
členov realizačného tímu a dodržiavať životosprávu súvisiacu s tréningom,
ako aj účasťou na súťažiach.
4. Na súťažiach dodržiavať pokyny reprezentačného trénera a členov
realizačného tímu. Vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho
športového výkonu a výsledku pri zachovaní pravidiel fair play
a antidopingových prepisov.
5. Absolvovať lekárske prehliadky u lekára so špecializáciou v odbore
telovýchovné lekárstvo minimálne raz ročne, inak vo frekvencii dohodnutej
s Výkonným výborom SAČW.
6. Chrániť zverený majetok SAČW pred jeho stratou alebo poškodením a na
požiadanie ho vrátiť po skončení podujatia.
7. Plniť a dodržiavať ustanovenia, rozhodnutia a opatrenia svetového
Antidopingového kódexu WADA a Antidopingovej agentúry Slovenskej
republiky a nepoužívať substancie obsahujúce dopingové látky podľa
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oficiálneho zoznamu WADA v boji proti dopingu.
8. Používať na všetkých reprezentačných podujatiach, na ktoré je nominovaný,
predpísané oblečenie, ktoré schválil Výkonný výbor SAČW, ak mu bolo
poskytnuté.
9. Oznámiť Výkonnému výboru SAČW písomnou formou vzdanie sa
reprezentácie.
10. Udržiavať platnosť svojich cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky
preukaz, európsky zdravotný preukaz) a mať platné zdravotné poistenie.
11. Nezúčastňovať sa na politických, etnických, náboženských alebo iných
vnútorných záležitostiach krajiny, v ktorej sa zúčastňuje na súťaži alebo sa
pripravuje na súťaž a nekonať urážlivo voči takej krajine, jej obyvateľom,
oficiálnym úradom a vierovyznaniu.
Čl. V
Strata štatútu reprezentanta
Reprezentant stratí štatút reprezentanta Slovenskej republiky:
1. Dňom vyradenia z reprezentácie na základe rozhodnutia Výkonného výboru
SAČW z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií pre zaradenie do
reprezentácie.
2. V dôsledku postihu za porušenie antidopingových pravidiel podľa § 88 ods. 3
zákona o športe.
3. Na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie SAČW o vylúčení
z reprezentácie.
4. V dôsledku ukončenia alebo prerušenia aktívnej športovej kariéry
reprezentanta zo zdravotných, rodinných alebo iných osobných dôvodov na
strane reprezentanta.
5. Vzdaním sa reprezentácie.
6. Odmietnutím nominácie do reprezentácie 2).
7. V prípade neospravedlnenej neúčasti na príprave alebo na súťaži, na ktoré ho
SAČW riadne nominoval.
8. Ak prijal štátne občianstvo iného štátu ako Slovenskej republiky.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Štatút reprezentanta sa prijíma s účinnosťou na dobu neurčitú.
Výkon práv a povinností reprezentanta zabezpečuje SAČW.
Práva a povinnosti SAČW a reprezentanta, ktoré nie sú upravené v štatúte
reprezentanta môžu byť dojednané v zmluve uzatvorenej medzi SAČW a
reprezentantom. Zmluva dopĺňa štatút reprezentanta, nie je jeho nahradením.
Štatút reprezentanta platí primerane aj pre ostatných členov realizačného tímu
a iné osoby nominované SAČW, ktoré sú súčasťou športovej reprezentácie 3) a
boli s obsahom štatútu preukázateľne oboznámené.
SAČW zabezpečí oboznámenie športovcov, členov realizačného tímu a iných
osôb, ktoré sú na základe nominácie SAČW súčasťou športovej reprezentácie,
so štatútom reprezentanta.
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Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia výkonným
výborom SAČW.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
) § 29 ods. 2 Zákona o športe.
2
) 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.
3
) § 29 ods. 4 zákona o športe.
(6)

Štatutárny orgán Slovenskej asociácie Čínskeho wushu :
(vypísať funkciu, meno a podpis)..............................................................................
Meno a priezvisko reprezentanta: .…………………………………………………….....
Dátum narodenia reprezentanta: .…………………
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...................................................................
Názov športového klubu: ………….……………….…..………………………….……....
Miesto a dátum ............................................................................................................
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