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Štatút zväzového centra prípravy mládeže NTC 
 
 

I.  Zriadenie NTC. 
 

1) Zväzové centrum prípravy mládeže – Národné tenisové centrum (ďalej len NTC) je útvar STZ 
pre dlhodobú centralizovanú športovú prípravu najtalentovanejších športovcov v tenise - 
hráčov juniorskej kategórie a kategórie dospelých do 23 rokov. Vo výnimočných prípadoch 
môžu byť do NTC zaradení i starší športovci. 

2) Úlohou NTC je vytvárať optimálne podmienky pre zabezpečenie tréningového procesu 
vybraných športovcov. 

3) Za činnosť NTC a jeho personálne zabezpečenie zodpovedá športový riaditeľ STZ. 
4) NTC nie je samostatný právny subjekt, jeho činnosť a právne vzťahy zabezpečuje STZ. 
 
 
II.  Zaraďovanie a vyraďovanie športovcov do NTC 
 
1) Do NTC sa zaraďujú športovci s predpokladmi dosiahnutia výkonnosti vysokej medzinárodnej 

úrovne. Športovci za zaraďujú do NTC spravidla na obdobie minimálne 2 rokov, pričom 
každoročne sa vyhodnocuje plnenie ich výkonnostných cieľov. Zaraďovanie sa robí spravidla 
k 1. 12. príslušného roku. 

2) Kritériá na zaradenie športovcov do NTC určuje osobitný predpis (Kritériá na zaradenie 
hráčov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže), ktorý schvaľuje VV STZ. 
Všetci hráči, zaradení do NTC po splnení kritérií, budú začlenení do Skupín I. až IV. z dôvodov 
rozlíšenia princípov a systému podpory. 

3) Športovec je zaradený do NTC po podpise Zmluvy o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci 
(ďalej len „Zmluva“). Vzor Zmluvy je uvedený v prílohe č.1 tohto Štatútu. 

4) Športovec môže byť vyradený z NTC v prípade neplnenia výkonnostných cieľov alebo 
v prípade porušovania podmienok Zmluvy. 

 
 

III.  Personálne zabezpečenie 
 

Športovú prípravu v NTC zabezpečujú: 
 

1) šéftréner NTC – spravidla profesionálny tenisový tréner s  licenciou STZ (A alebo B). STZ môže 
v konkrétnom roku zriadiť funkcie 2 šéftrénerov, pričom jeden je vyčlenený pre mužskú 
a jeden pre ženskú zložku NTC. Šéftréner NTC riadi a zodpovedá za športovú prípravu 
v centre, vedie tréningový proces a koordinuje činnosť ďalších spolupracovníkov. 

2) tenisoví tréneri – s  trénerskou licenciou STZ. Podľa pokynov šéftrénera NTC vedú  a riadia 
tréningový proces. 

3) lekár – zodpovedá za zdravotnú starostlivosť športovcov. 
4) kondiční tréneri – podľa pokynov šéftrénera NTC vedú a riadia tréningový proces. 
5) ostatní spolupracovníci – podľa potrieb sa na zabezpečovaní činnosti podieľajú aj ďalšie 

osoby, ako sú napr. masér, fyzioterapeut, metodik, videotechnik, administratívny pracovník 
a pod. 

 
 

IV.  Športová príprava v NTC 
 
1) Športovci v NTC môžu byť zaradení do skupiny I.  až IV. : 
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Do skupiny I. sú zaradení športovci, ktorí boli zaradení do NTC na základe predchádzajúcej 
zmluvy pred dňom 30.11.2016, k tomuto dňu dosiahli vek nad 18 rokov a zároveň sú 
k 30.11.2016  na dvojhrovom rebríčku ATP, resp. WTA do 200. miesta.  
 
Do skupiny II. sú zaradení ostatní schválení športovci v NTC (mimo Skupiny I. a III.). 
 
Do skupiny III. sú zaradení schválení športovci v NTC v juniorskom veku do 18rokov. 
 
Do skupiny IV. sú zaradení športovci - reprezentanti DC a FC s podpísanou zmluvou o účasti 
v reprezentačnom tíme mužov pre Davis Cup alebo žien pre Fed Cup na príslušný rok, ktorí 
majú sami záujem pripravovať sa v NTC. Zmluvné podmienky sa budú špecifikovať 
individuálne, pre týchto športovcov neplatia ustanovenia Štatútu v bodoch článku VI.2), 
4)a),b),d),e), článku VII.1), článku VIII. a článku IX. 

 
2) Zásady športovej prípravy v NTC : 

a) uskutočňuje sa v súlade so zásadami športového tréningu, 
b) tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov, za ktorých 

vypracúvanie zodpovedá šéftréner NTC a u športovcov skupiny I. ich osobní tréneri, 
c) tréningové plány predkladá šéftréner, resp. osobní tréneri športovcov skupiny I. na 

schválenie športovému riaditeľovi STZ. 
 

3) Príprava v NTC musí byť komplexná a musí obsahovať všetky zložky. Športovci sú pred 
zaradením do NTC informovaní o systéme práce v NTC a akceptáciu tohto systému práce 
potvrdzujú podpisom Zmluvy. Športovci skupiny II. a III. po trénerskej stránke spolupracujú 
výlučne s odborníkmi vedenými šéftrénerom NTC a spolupráca s inými osobami môže byť len 
na základe súhlasu šéftrénera NTC. Športovci I. skupiny spolupracujú s osobným trénerom, 
resp. ďalšími odborníkmi, ktorých navrhujú osobní tréneri (napr. kondičný tréner a pod.).  

 
 
V.  Finančné a materiálne zabezpečenie 
 
 Na finančnom zabezpečení NTC sa podieľajú: 
1) STZ ( z vlastných zdrojov a zo zdrojov z verejných prostriedkov) : 

a) odmeňovaním trénerov, lekára a ďalších spolupracujúcich osôb, 
b) financovaním účasti na súťažiach, 
c) zabezpečovaním tréningových priestorov, regenerácie a materiálneho vybavenia NTC, 
d) metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu, 
e) zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie, 
f) pravidelným hodnotením činnosti NTC, 
g) zabezpečovaním bývania pre športovcov s bydliskom mimo sídla NTC. 

 
2) ďalšie subjekty : 

a) sponzori STZ alebo sponzori športovcov na základe zmlúv, 
b) rodičia športovcov, resp. samotní športovci – najmä v oblasti stravovania a osobného 

materiálneho zabezpečenia a čiastočným hradením turnajových nákladov,  
c) materské kluby športovcov – na základe dohody alebo klubových zmlúv. 

 
3) Rozsah financovania a zabezpečenia jednotlivých položiek zo strany STZ. 

 

   
Skupina I. 

 
Skupina II. 

Skupina III. 
Juniorskí 
športovci 

v NTC do 18r. 

Skupina IV. 
Reprezentanti 

SR pre DC a 
FC. 
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1 Bezplatné trénovanie 
v priestoroch NTC v Bratislave 
a tenisové lopty na prípravu 

Áno Áno Áno Áno 

2 Celoročná príprava s vybraným 
tenisovým  a kondičným 
trénerom, odmenu trénerov hradí 
STZ 

Áno Áno Áno Nie 

3 Úhrada nákladov tenisového 
trénera na vybraných turnajoch 
(cestovné, ubytovanie, diéty), na 
ktorých bude tréner športovca 
sprevádzať. Výber turnajov je 
v kompetencii STZ. 

min. 15 
turnajov ročne 

min. 15 
turnajov ročne 

min. 15 
turnajov ročne 

Nie 

4 Úhrada nákladov športovca na 
vybraných turnajoch.  

Nie 
 

V prípade, že 
aktuálny 
ranking 
športovca je 
horší ako 200. 
miesto 
v rebríčku 
ATP/WTA (1 
týždeň pred 
začiatkom 
turnaja) : min. 
15 turnajov 
ročne, výber 
turnajov je 
v kompetencii 
STZ. (Hradí sa 
cestovné, 
ubytovanie, 
vklady). 

min. 15 
turnajov 

ročne, výber 
turnajov je 

v kompetencii 
STZ. (hradí sa 

cestovné, 
ubytovanie, 

vklady). 

Nie 

5 Vstup do Inpulse fitness v NTC Áno Áno Áno Áno 
6 Pravidelné lekárske prehliadky 

športovca u lekára 
odsúhlaseného STZ a na kondičné 
testovanie športovca 

2x ročne 2x ročne 2x ročne 2x ročne 

 
4) V prípade, že má športovec na základe jeho doterajších výsledkov a postavenia v slovenskom 

tenisovom rebríčku dvojhry v zmysle osobitného predpisu (Kritériá na zaradenie športovcov 
do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže) nárok na finančný príspevok, 
z dôvodu zjednodušenia zmluvných vzťahov môžu športovec a STZ uzatvoriť len jednu Zmluvu 
o zaradení do NTC v zmysle tohto Štatútu, v ktorej bude športovcovi poskytnutý dodatkom 
k zmluve aj priamy finančný príspevok pre športovca v zmysle tohto osobitného predpisu. 

 
 

VI.  Práva a povinnosti športovca. 
 

1) Športovec je povinný počas svojej profesionálnej kariéry rešpektovať Kódex správania 
v tenisových stretnutiach (zverejnený v športovo technických predpisoch STZ) a je povinný 
dodržiavať zásady slušného a profesionálneho správania sa vrcholového športovca a to tak 
v prípravnom období, samotných stretnutiach, ako aj pri vystupovaní na verejnosti. 
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2) Športovec je povinný rešpektovať záväzky vyplývajúce z reklamných zmlúv, ktoré STZ uzavrel 
v mene športovca počas trvania vzťahu obchodného zastúpenia na základe podmienok 
uvedených v Zmluve. 

3) Športovec, jeho rodičia, osoby poverené zastupovaním športovca sú povinné zdržať sa 
negatívneho vyjadrovania sa k činnosti STZ, jeho dcérskych spoločností, funkcionárov STZ 
a trénerov NTC na verejnosti. Sú povinní zachovávať lojalitu voči STZ a jeho sponzorom a 
reklamným partnerom a nepoškodzovať  dobré meno STZ, sponzorov a reklamných partnerov na 
verejnosti. 

4) Po dobu zaradenia športovca do NTC je športovec povinný : 

a) rešpektovať turnajový program schválený určeným tenisovým trénerom. Pred schválením má 
však športovec právo vyjadriť sa k predloženému návrhu turnajového programu; 

b) dodržiavať tréningovú disciplínu, správnu životosprávu, pripravovať sa na súťaže a je povinný 
rešpektovať pokyny a odporúčania trénerov NTC; 

c) absolvovať ročne dve komplexné zdravotné prehliadky a minimálne 2 testy kondičnej 
pripravenosti na pracovisku a v čase určenom STZ. Súčasne je športovec povinný všetky 
zdravotné problémy hlásiť lekárovi, ktorého určí STZ. Ak chce športovec dlhodobo 
spolupracovať s iným lekárom, oznámi to STZ. V závažných dôvodoch môže STZ požadovať 
zmenu takéhoto lekára. Športovec súhlasí s tým, že určený lekár bude poskytovať STZ 
informácie o jeho zdravotnom stave, ktoré majú vplyv na vykonávanie jeho tenisovej 
činnosti; 

d) štartovať každoročne na Medzinárodných Majstrovstvách Slovenska v tenise (Slovak Open); 
e) zúčastniť sa v prípade nominácie STZ na ME a MS jednotlivcov alebo družstiev a podujatiach 

Winter Cup, Summer Cup a Grandslam vo svojej kategórii a dodržiavať Štatút mládežníckeho 
reprezentanta v tenise, zverejnený na www.stz.sk 

f) nastúpiť vo všetkých zápasoch Extraligy a  MSR družstiev za svoj materský klub, na ktoré bude 
materským klubom nominovaný; 

g) zúčastniť sa každoročne slávnostného vyhlásenia ankety Tenista roku. 
h) nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v tenise, 
i) dodržiavať športovo-technické predpisy STZ. 

5) Športovec je povinný v prípade požiadavky kapitána oznámenej min. 10 dní vopred 
reprezentovať Slovensko v Davis Cupe / Fed Cupe a to kedykoľvek až do konca kalendárneho 
roku, v ktorom dosiahne vek 35 rokov.  Podmienky reprezentácie v zápasoch Davis Cupu / Fed 
Cupu môžu byť bližšie uvedené v osobitnej zmluve o účasti v reprezentačnom družstve pre Davis 
Cup / Fed Cup na príslušný rok.  

Skupina I. : Finančná odmena športovca bude športovcovi vypočítaná nasledovne: 

a) štartovný príspevok vo výške 2.000 USD za každé stretnutie Davis Cupu / Fed Cupu, ak je 
športovec súčasťou oficiálnej nominácie;  

b) štartovný príspevok vo výške 1.000 USD za každé stretnutie Davis Cupu / Fed Cupu, ak je 
športovec v mieste konania stretnutia pripravený ako náhradník pre prípad zmeny 
v nominácii; 

c) za každý jednotlivý zápas, ktorý vyhrá vo dvojhre v stretnutiach Davis Cupu / Fed Cupu 
odmenu: 
- vo výške 2.000 USD v prípade, že ešte nie je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého 

stretnutia; 
- vo výške 1.000 USD v prípade, že už je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia; 

d) za každý jednotlivý zápas, v ktorom sa podieľala na výhre vo štvorhre v stretnutiach Davis 
Cupu / Fed Cupu odmenu: 
- vo výške 1.000 USD v prípade, že ešte nie je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého 

stretnutia; 
vo výške 500 USD v prípade, že už je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia. 
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Skupina II. a III. :   Finančná odmena  bude vypočítaná z čiastky určenej pre členov 
reprezentačného tímu z prize money ITF, rozdelenej na členov tímu podľa systému rozdeľovania 
financií za účasť v Davis Cupe / Fed Cupe.  

6) V prípade neplnenia povinností športovca štartovať v reprezentačnom stretnutí Davis Cupu / Fed 
Cupu, ak súčasne platí, že športovec nie je zranený alebo chorý, môže STZ požadovať od 
športovca zmluvnú pokutu vo výške 1,5-násobku všetkých príspevkov (nákladov a výdavkov) STZ 
vynaložených na podporu športovca a jeho športovej činnosti počas celej doby účinnosti tejto 
zmluvy a akýchkoľvek predchádzajúcich zmlúv o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci. 
Zaplatením zmluvnej pokuty vo výške 1,5-násobku všetkých príspevkov (nákladov a výdavkov) 
STZ vynaložených na podporu športovca a jeho športovej činnosti počas celej doby účinnosti tejto 
zmluvy a akýchkoľvek predchádzajúcich zmlúv o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci zmluva 
zaniká. 

7) Športovec je povinný v prípade splnenia kritérií štartu na olympijských hrách (OH) reprezentovať 
Slovensko na OH a to kedykoľvek po celú dobu trvania svojej tenisovej hráčskej kariéry. 

8) Športovec je povinný bezodkladne a pravdivo informovať STZ o všetkých okolnostiach dôležitých 
pre svoje záujmy a záujmy STZ súvisiace s jeho športovou činnosťou. 

9) Športovec je povinný dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia v boji proti dopingu 
a negatívnym javom v športe.  

 
VII.  Práva a povinnosti STZ. 

 
1) STZ bude vystupovať ako obchodný zástupca športovca počas celej doby zaradenia športovca do 

NTC s právom spolupracovať pri zabezpečovaní všetkých aktivít súvisiacich s jeho profesionálnou 
tenisovou kariérou, na základe podmienok, určených v Zmluve, 

2) STZ finančne zabezpečí prípravu športovca a účasť na turnajoch v rozsahu podľa Čl. V., 

3) STZ každoročne informuje športovca o výške výdavkov STZ spojených so zabezpečovaním jeho 
športovej činnosti a všetkých ostatných aktivít hradených STZ a súvisiacich s jeho športovou 
činnosťou vždy do 30.4. po skončení predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška týchto 
výdavkov bude zverejnená i na internetovej stránke STZ. Pokiaľ športovec tieto náklady do 31.5. 
nebude rozporovať, bude sa výška nákladov za predchádzajúci kalendárny rok považovať za 
odsúhlasenú. 

4) STZ vedie kartu športovca, na ktorej eviduje všetky príspevky (náklady a výdavky) STZ vynaložené 
na podporu športovca a spojené s jeho športovou činnosťou, ako aj všetky odvody z príjmov 
športovca vyplatené pre STZ. To všetko za celé obdobie platnosti tejto zmluvy a akýchkoľvek 
predchádzajúcich a nasledujúcich zmluvných vzťahov so STZ a/alebo STZ Marketing, s.r.o. 

5) STZ umožní športovcovi - športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii, 

6) STZ umožní športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta 
vysokej školy. 

7) STZ bude rešpektovať voľbu športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu 
na povolanie, 

8) STZ bude monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti športovca,  

9) STZ zostaví individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností 
športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa predchádzajúceho bodu, 

10) STZ  zabezpečí výchovu športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe. 

 
VIII.  Odmena STZ. 

 
1) STZ má nárok na odmenu za jeho činnosť a plnenie poskytované podľa Zmluvy vo výške a za 

nižšie uvedených podmienok.   
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2) STZ má nárok na podielovú odmenu z čistých príjmov (Prize Money netto) získaných športovcom 
na každom konkrétnom turnaji ATP / WTA, resp. ITF, a to vo výške : 

a) 25%, ak bol športovec počas príslušného turnaja vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles 
Rankings) na 1. (prvom) až 200. (dvestom) mieste.  

b) 15%, ak bol športovec počas príslušného turnaja vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles 
Rankings) na 201. (dvestoprvom) až 1000. (tisícom) mieste.  

c) 0%, ak bol športovec počas príslušného turnaja vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles 
Rankings) na 1001. (tisícprvom) a vyššom mieste.  

STZ má nárok na podielovú odmenu podľa tohto bodu zo všetkých turnajov, ktoré sa začali počas 
trvania zaradenia športovca do NTC.  

3) STZ má ďalej za svoju činnosť nárok na podielovú odmenu z príjmov športovca v ďalších 
prípadoch nasledovne: 

a) Odmena vo výške 10% zo všetkých príjmov športovca plynúcich na základe reklamných zmlúv 
uzavretých v prospech športovca počas zaradenia športovca v NTC, ktoré uzavrie športovec 
sám so súhlasom STZ, 

b) Odmena vo výške 20% zo všetkých príjmov športovca plynúcich na základe individuálnych 
reklamných zmlúv uzavretých výlučne a menovite v prospech športovca počas zaradenia 
športovca do NTC, ktoré v mene športovca uzavrie STZ. 

4) Skupina I. :  STZ má ďalej po skončení zaradenia športovca do NTC po dobu trvania účinnosti 

Zmluvy nárok na podielovú finančnú odmenu vo výške 4% z čistých prize money získaných 

športovcom v jednotlivých rokoch na okruhu ATP/WTA, resp. ITF (maximálna výška odmeny je 

15.000 USD ročne), ak sú súčasne splnené 3 nasledovné podmienky v ktoromkoľvek 

kalendárnom roku počas trvania účinnosti tejto zmluvy:  

a)  športovec nebol nominovaný za slovenskú reprezentáciu na ani jeden zo zápasov Davis Cupu 
/ Fed Cupu (resp. nebol aspoň ako 5. hráč v mieste konania stretnutia pripravený ako 
náhradník pre prípad zmeny v nominácii) z akéhokoľvek dôvodu (napr. odmietnutie účasti 
športovcom, zdravotné dôvody, znížená výkonnosť športovca) a súčasne 

b)  športovec nebol zaradený do NTC v čase konania zápasu Davis Cupu / Fed Cupu, na ktoré 
nebol nominovaný a súčasne 

c)  v tom istom kalendárnom roku bol športovec aspoň jeden krát vedený v rebríčku ATP / WTA 
(Singles Rankings) na lepšom ako 150. Mieste. 

Základom pre výpočet odmeny je celkový príjem (Prize Money) športovca podľa údajov 
zverejnených v rebríčku ATP / WTA v položke „Prize Money Rankings“ ku dňu 31.12. daného 
roka. Pre účely výpočtu podielovej odmeny podľa tohto bodu sa každý kalendárny rok posudzuje 
samostatne. 

Skupina II. a III. :  STZ má ďalej po skončení zaradenia športovca do NTC po dobu trvania 

účinnosti Zmluvy nárok na   podielovú finančnú odmenu vo výške 4% z čistých prize money 

získaných športovcom v jednotlivých rokoch za nasledovných podmienok:  

a) športovec bude odvádzať túto odmenu v rokoch, v ktorých sa bude nachádzať aspoň 20 

týždňov počas roka v rebríčku dvojhry ATP / WTA do 100.miesta, 

b) nárok STZ na túto odmenu bude po dobu toľkých rokov, koľko bol športovec zaradený do NTC 

v zmysle tejto, resp. predchádzajúcich zmlúv. V prípade iného ako ročného  trvania zaradenia 

športovca do NTC sa doba trvania nároku STZ na odmenu podľa tohto odseku zaokrúhli 

matematicky na celé kalendárne roky, minimálna doba trvania nároku STZ na odmenu je 

jeden rok. 

5)      Ďalšie ustanovenia o splatnosti odmeny určí Zmluva. 



Slovenský tenisový zväz číslo predpisu : 2017/VV1027/016 

7 

 

 
IX. Osobitné ustanovenia k individuálnej zväzovej podpore vybraných hráčov. 
 
1) Osobitné ustanovenia sa týkajú športovcov, ktorí majú nárok na zaradenie do Individuálnej 

zväzovej podpory vybraných hráčov v zmysle predpisu Kritériá na zaradenie hráčov do systémov 
vrcholového tenisu a talentovanej mládeže. Ide o športovcov, ktorí k 30.9.bežného roka spĺňajú 
kritériá na zaradenie do NTC, ale v NTC v nasledujúcom roku pôsobiť nebudú.  

2) STZ týchto hráčov podporí finančnou čiastkou vo výške: 
a) ktorá sa rovná sume priemerného príspevku na hráča NTC za rok, ktorý o 2 roky predchádza 

rok podpory, zníženého o prijaté odvody od hráčov. Výška príspevkov na jednotlivých 
hráčov NTC je uvedená na oficiálnej webovej stránke STZ. Podmienkou takejto podpory je 
uzatvorenie zmluvy hráča s STZ so záväzkami o reprezentácii rovnakými ako hráči NTC 
(Čl.VI, body 4, pís. e) a f), 5 a 6 a ) a marketingovými právami STZ na hráča (Čl.VI, bod 2 a Čl. 
VIII, bod 3). 

b) ktorá sa rovná 70% sumy priemerného príspevku na hráča NTC v roku, ktorý o 2 roky 
predchádza rok podpory zníženého o prijaté odvody od hráčov. Podmienkou je uzatvorenie 
zmluvy hráča s STZ so záväzkami o reprezentácii rovnakými ako hráči NTC (Čl.VI, body 4, pís. 
e) a f), 5 a 6). 

3) Športovec v roku, v ktorom prvý krát splnil kritériá na zaradenie do NTC, uzatvára so STZ Zmluvu 
o finančnom príspevku pre športovca s trvaním záväzku v zmysle Čl. VI, bodov 5 a 6 
(reprezentovať SR v Davis Cupe a Fed Cupe za prize money ITF a štartovať na OH) len na 1 rok, 
v ktorom trvá jeho podpora zo strany STZ. Pri opätovnom splnení kritérií na zaradenie do NTC 
v akomkoľvek z nasledujúcich rokov je možné s takýmto športovcom uzavrieť Zmluvu 
o finančnom príspevku s trvaním záväzku v zmysle Čl. VI, bodov 5 a 6 už len do konca 
kalendárneho roka, v ktorom športovec dosiahol vek 35 rokov. 

4) Bez uzatvorenia Zmluvy o finančnom príspevku so špecifikáciou práv a povinností športovca a 
STZ nemá športovec nárok na vyplatenie finančného príspevku. Ako vzor Zmluvy o finančnom 
príspevku sa použije vzor Zmluvy o finančnom príspevku pre športovca do 18 rokov / nad 
18rokov, uvedený ako príloha Štatútu Centra talentovanej mládeže, s upravenými zmluvnými 
podmienkami v zmysle tohto štatútu. 

5) Záväzkom STZ v zmluve je povinnosť úhrady finančného príspevku (Čl. IX, bod 2) a povinnosť 
uhradiť športovcovi náklady na lekársku prehliadku 1x ročne. 

6) V prípade, že má športovec na základe jeho doterajších výsledkov a postavenia v slovenskom 
tenisovom rebríčku dvojhry v zmysle osobitného predpisu (Kritériá na zaradenie športovcov do 
systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže) nárok na finančný príspevok, z dôvodu 
zjednodušenia zmluvných vzťahov môžu športovec a STZ uzatvoriť len jednu Zmluvu 
o finančnom príspevku v zmysle bodov 2) až 6) tohto článku, v ktorej bude suma v zmysle bodu 
2) tohto článku navýšená dodatkom k zmluve o finančný príspevok pre športovca v zmysle tohto 
osobitného predpisu. 
 

 
X. Záverečné ustanovenia. 
 
1) Zmluva môže upresniť práva a povinnosti STZ a športovca. V prípade odlišného dojednania 

v Zmluve a v tomto Štatúte platia podmienky uvedené v zmluve. 
2) Tento Štatút schválil VV STZ hlasovaním dňa 27.10.2017 a nadobúda účinnosť  dňa 1.11.2017. 

Jeho schválením strácajú platnosť pôvodné predpisy upravujúce túto problematiku. 
 
 
Prílohy : 
 
1) Zmluva o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci (Vzor)  
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Zmluva o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci č.2189.... 

uzatvorená podľa ust. §51 Občianskeho zákonníka 

 

 Čl. I.  Zmluvné strany 

 
1. ŠPORTOVEC: 
Meno a priezvisko :       
dátum narodenia :     krajina narodenia : 
rodné číslo :      štátna príslušnosť : 
Trvale bytom:    
Korešpondenčná adresa:   
Telefonický kontakt :    email:  
Osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov :  
Zastúpený zákonným zástupcom : (meno a priezvisko, vzťah) 
ďalej len „športovec“ 

 

a 
2. ORGANIZÁCIA : 
Názov :    Slovenský tenisový zväz 
IČO:    30811384 
DIČ:    2020888584 
Sídlo:    Príkopova 6, 83103 Bratislava 
Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s.,  číslo účtu: 262 583 8590  / 1100 
Zastúpený:   RNDr. Tibor Macko, prezident, 
     Ing. Igor Moška, generálny sekretár 
Zapísaný v registri :   občianskych združení MV SR pod č. VVS/1 – 900/90-36 
ďalej len „STZ“. 

 

Čl. II.  Predmet zmluvy 

1) STZ je nezávislým občianskym združením, ktorého základným poslaním je poskytovať všestrannú 
starostlivosť o rozvoj tenisového športu v SR. STZ zabezpečuje systém prípravy a podpory športovo-
talentovanej mládeže a reprezentantov v tenise, najmä prostredníctvom tréningového procesu 
v Národnom tenisovom centre v Bratislave (ďalej len „NTC“). 

2) STZ má záujem podporovať športovca v jeho tréningovom procese a tenisovej kariére, a to za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3) Športovec má záujem o podporu zo strany STZ v jeho tréningovom procese a tenisovej kariére za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

4) Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi STZ a športovcom, vrátane 
zaradenia športovca do NTC. 

 

Čl. III.  Zaradenie športovca do NTC 

1) Zaradenie športovca do NTC je dohodnuté na dobu určitú od 1.12.xxxx do 30.11.xxxx 

2) STZ zaraďuje športovca do NTC, z čoho vyplýva podpora športovca  v jeho tenisovej činnosti zo strany 
STZ, a to najmä vo forme: 

a) poskytnutia možnosti bezplatného trénovania v  NTC, 

b) trénerského vedenia za podmienok uvedených v čl. V, ods.2. tejto zmluvy, 

c) uhrádzania poplatkov súvisiacich so štartom na tenisových turnajoch (ďalej len „turnaje“), na 
ktorých športovec štartuje na pokyn STZ, 

d) bezplatnej účasti na tréningových sústredeniach. 

3) Športovec prijíma postavenie člena NTC a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti vzťahujúce sa na 
členov NTC v zmysle tejto zmluvy, ako aj v zmysle interných predpisov STZ a pokynov vydaných na 
základe týchto predpisov. 

4) Zaradenie športovca do NTC zaniká: 
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a) uplynutím dohodnutej doby (čl. III, ods.1 tejto zmluvy); 

b) písomnou dohodou zmluvných strán; 

c) písomným oznámením ktorejkoľvek zmluvnej strany v dôsledku hrubého porušenia a/alebo 
nesplnenia podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Oprávnená zmluvná 
strana musí vopred písomnou formou upozorniť na vytýkané konkrétne nedostatky plnenia zmluvy 
druhú zmluvnú stranu a poskytnúť 1-mesačnú lehotu k možnej náprave. V prípade, že ani po tomto 
termíne k náprave nedôjde, môže oprávnená zmluvná strana ukončiť zaradenie športovca do NTC 
s tým, že zaradenie športovca do NTC sa skončí posledným dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o ukončení zaradenia druhej zmluvnej strane. 
Týmto nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody od druhej zmluvnej strany, ktorá 
porušila podmienky zmluvy; 

d) zaplatením odstupného zo strany športovca. Športovec je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu 
ukončiť svoje zaradenie do NTC zaplatením odstupného na účet STZ, ak súčasne doručí písomný 
prejav ukončenia zaradenia na adresu sídla STZ. Odstupné je dohodnuté v sume vypočítanej ako 
súčet všetkých finančných prostriedkov vynaložených zo strany STZ na podporu športovej prípravy 
športovca počas platnosti tejto zmluvy a akýchkoľvek predchádzajúcich zmluvných vzťahov so STZ 
a/alebo STZ Marketing, s.r.o., ako sú evidované na karte športovca v STZ, znížený o prijaté odvody 
z príjmov športovca v prospech STZ evidované na karte športovca v STZ, a zvýšený o paušálnu 
náhradu 30.000,- USD. Zaradenie športovca do NTC zanikne posledným dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bol písomný prejav ukončenia zaradenia doručený do STZ a zaplatené odstupné, 
podľa toho, čo nastane neskôr; 

e) vyradením športovca z NTC zo strany STZ v prípade, že športovec nebude plniť výkonnostné ciele 
stanovené STZ na príslušnú tenisovú sezónu, ktoré budú tvoriť osobitné prílohy tejto Zmluvy 
a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zaradenie športovca v NTC zanikne posledným 
dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vyradení športovca z NTC 
doručené športovcovi; 

f) vylúčením športovca z NTC zo strany STZ v prípade opakovaného porušovania povinností športovca, 
uvedených v čl. VI, v ods. 1) až 9) zmluvy. Zaradenie športovca v NTC zanikne posledným dňom 
kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vylúčení športovca z NTC doručené 
športovcovi. 

5) Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na predĺžení doby zaradenia športovca v NTC. Športovec je 
uzrozumený s tým, že základným predpokladom zotrvania v NTC je dosahovanie primeranej športovej 
výkonnosti. 

 

Čl. IV.  Obchodné zastúpenie športovca. 

1) Športovec bude počas svojej profesionálnej kariéry tenisového hráča vystupovať v rozličných štátoch sveta 
na tenisových turnajoch, exhibíciách, dobročinných akciách, prezentáciách rozličných produktov a iných 
aktivitách súvisiacich s jeho profesionálnou kariérou. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej doby zaradenia športovca do NTC bude STZ vystupovať ako 
obchodný zástupca športovca s právom spolupracovať pri zabezpečovaní všetkých aktivít súvisiacich s jeho 
profesionálnou tenisovou kariérou, a to najmä : 

b) plánovanie turnajov a prihlasovanie športovca na  turnaje, 
c) plánovanie exhibícií, 
d) zabezpečovanie dopravy na turnaje a ubytovania na turnajoch za podmienok uvedených v čl. V. tejto 

zmluvy, 
e) uzatváranie reklamných zmlúv a plánovanie povinností súvisiacich s reklamnými zmluvami, 
f) vytváranie podmienok na celoročnú tenisovú prípravu vrátane regenerácie a kondičného tréningu, 
g) uzatváranie zmlúv s trénermi a rehabilitačnými pracovníkmi, 
h) ďalšie akcie a aktivity súvisiace s profesionálnou kariérou športovca. 

3) Športovec týmto výslovne a v plnom rozsahu splnomocňuje STZ, aby uzatváral reklamné zmluvy v mene 
športovca, ako aj na iné právne úkony potrebné na plnenie práv a povinností STZ ako obchodného 
zástupcu športovca podľa tejto zmluvy. STZ je oprávnený ďalej substitučne splnomocniť k podpisu zmluvy 
svoju dcérsku spoločnosť STZ Marketing, s.r.o. 
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4) Športovec nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu STZ po dobu zaradenia športovca do 
NTC oslovovať a/alebo využívať služby iných obchodných zástupcov v súvislosti s jeho profesionálnou 
tenisovou kariérou. 

 

Čl. V.  Práva a povinnosti STZ 

1) STZ sa zaväzuje pre športovca, v závislosti od jeho športovej výkonnosti,  od plnenia jeho zmluvných 
povinností k STZ a od záujmu zo strany tretích osôb zabezpečovať počas zaradenia športovca do NTC 
aktivity obchodného zástupcu uvedené v čl. IV, ods.2 tejto zmluvy. 

2) STZ sa ďalej po dobu zaradenia športovca do NTC: 

a) zabezpečiť športovcovi celoročnú prípravu s tenisovým a kondičným trénerom. Športovec pritom musí 
bezpodmienečne akceptovať spoluprácu s určeným tenisovým trénerom. STZ bude uhrádzať finančnú 
odmenu tenisovému trénerovi a kondičnému trénerovi, pokiaľ ním bude kondičný tréner NTC.   

b) uhradiť tenisovému trénerovi športovca všetky náklady na vybraných minimálne 15 turnajoch ročne 
(cestovné, ubytovanie, diéty), na ktorých bude tréner športovca sprevádzať. Výber turnajov je 
v kompetencii STZ. 

c) uhradiť športovcovi jeho nasledovné turnajové náklady (cestovné, ubytovanie a vklady na turnajoch) 
za týchto podmienok : 
Skupina I. : bez úhrady nákladov 
Skupina II. : na vybraných minimálne 15 turnajoch ročne v prípade, že aktuálny ranking športovca je 
horší ako 200. miesto v rebríčku ATP/WTA (1 týždeň pred začiatkom turnaja). Výber turnajov je 
v kompetencii STZ. 
Skupina III. juniori : na vybraných minimálne 15 turnajoch ročne. Výber turnajov je v kompetencii STZ. 
Náklady budú uhradené do 14 dní po predložení originálov dokladov za príslušný kalendárny rok, 
v ktorom sa realizuje preplatenie nákladov, a vyúčtovania podpísaného športovcom prevodom na jeho 
bankový účet alebo v hotovosti. 

d) vytvoriť podmienky na pravidelné lekárske prehliadky športovca u lekára odsúhlaseného STZ a na 
kondičné testovanie športovca minimálne 2 x ročne na náklady STZ. Športovec súhlasí s poskytnutím 
informácií o svojom zdravotnom stave, ktoré majú vplyv na vykonávanie jeho tenisovej činnosti. 

3) V prípade účasti športovca v reprezentačnom tíme SR pre Davis Cup / Fed Cup v  ktoromkoľvek roku 
trvania platnosti tejto zmluvy, sa STZ zaväzuje zabezpečiť organizačné zázemie reprezentačného zápasu, 
a to najmä 

a) v prípade domáceho stretnutia v SR: technické a organizačné zabezpečenie stretnutia, stravné pre 
športovca v zmysle platnej smernice STZ, kapitána, lekára a maséra; 

b) v prípade stretnutia v zahraničí: dopravu z Bratislavy na miesto konania zápasu a späť, ubytovanie 
v mieste konania zápasu pre športovca, stravné pre športovca v zmysle platnej smernice STZ, kapitána, 
lekára a maséra; 

c) zabezpečiť  nominovanej štvorici športovcov 1 ks reprezentačných teplákov na slávnostný nástup a 
tlačové konferencie. 

4) V prípade nominácie športovca na reprezentačné stretnutia Davis Cup / Fed Cup v  ktoromkoľvek roku 
trvania platnosti tejto zmluvy, STZ sa zaväzuje vyplatiť športovcovi finančnú odmenu. 

Skupina I. : Finančná odmena športovca bude športovcovi vypočítaná nasledovne: 

a) štartovný príspevok vo výške 2.000 USD za každé stretnutie Davis Cupu / Fed Cupu, ak je športovec 
súčasťou oficiálnej nominácie;  

b) štartovný príspevok vo výške 1.000 USD za každé stretnutie Davis Cupu / Fed Cupu, ak je športovec 
v mieste konania stretnutia pripravený ako náhradník pre prípad zmeny v nominácii; 

c) za každý jednotlivý zápas, ktorý vyhrá vo dvojhre v stretnutiach Davis Cupu / Fed Cupu odmenu: 
- vo výške 2.000 USD v prípade, že ešte nie je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia; 
- vo výške 1.000 USD v prípade, že už je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia; 

d) za každý jednotlivý zápas, v ktorom sa podieľala na výhre vo štvorhre v stretnutiach Davis Cupu / Fed 
Cupu odmenu: 
- vo výške 1.000 USD v prípade, že ešte nie je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia; 
- vo výške 500 USD v prípade, že už je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia. 

Skupina II. a III. :   Finančná odmena bude vypočítaná z čiastky určenej pre členov reprezentačného tímu z 
prize money ITF, rozdelenej na členov tímu podľa systému rozdeľovania financií za účasť v Davis Cupe / Fed 
Cupe.  
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Okrem tejto odmeny športovec nemá nárok na inú dodatočnú odmenu za reprezentačné stretnutie. 
Odmena je splatná vždy na základe faktúry vystavenej športovcom prevodom na jeho bankový účet do 60 
dní po skončení príslušného stretnutia Davis Cupu / Fed Cupu. STZ je oprávnený pozdržať úhradu odmeny 
pre športovca až do obdržania sumy za Prize Money za stretnutie od ITF (Medzinárodnej tenisovej 
federácie). 

5) STZ sa zaväzuje každoročne informovať športovca o výške výdavkov STZ spojených so zabezpečovaním jeho 
športovej činnosti a všetkých ostatných aktivít hradených STZ a súvisiacich s jeho športovou činnosťou vždy 
do 30.4. po skončení predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška týchto výdavkov bude zverejnená i na 
internetovej stránke STZ. Pokiaľ športovec tieto náklady do 31.5. nebude rozporovať, bude sa výška 
nákladov za predchádzajúci kalendárny rok považovať za odsúhlasenú. 

6) STZ vedie kartu športovca, na ktorej eviduje všetky príspevky (náklady a výdavky) STZ vynaložené na 
podporu športovca a spojené s jeho športovou činnosťou, ako aj všetky odvody z príjmov športovca 
vyplatené pre STZ. To všetko za celé obdobie platnosti tejto zmluvy a akýchkoľvek predchádzajúcich 
zmluvných vzťahov so STZ a/alebo STZ Marketing, s.r.o. 

7) STZ na úhradu nákladov na podporu športovca podľa tejto zmluvy použije vlastné zdroje (reklamní 
partneri, dary, iné príspevky) a dotácie a príspevky poskytované najmä zo zdrojov od Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenského olympijského výboru (SOV) a Národného športového 
centra (NŠC). 

8) STZ je povinný :   

a)  umožniť športovcovi - športovému reprezentantovi účasť na športovej reprezentácii, 
b)  umožniť športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej školy alebo študenta vysokej 

školy. 
c)  rešpektovať voľbu športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie, 
d)  monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti športovca v rozsahu určenom touto 

zmluvou, 
e)  zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností športovca v 

nadväznosti na monitorovanie podľa písmena d), 
f)  zabezpečiť výchovu športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe v rozsahu určenom 

touto zmluvou, 
 

Čl. VI.  Práva a povinnosti športovca 

1) Športovec je povinný počas svojej profesionálnej kariéry rešpektovať Kódex správania v tenisových 
stretnutiach (zverejnený v športovo technických predpisoch STZ) a je povinný dodržiavať zásady slušného 
a profesionálneho správania sa vrcholového športovca a to tak v prípravnom období, samotných 
stretnutiach, ako aj pri vystupovaní na verejnosti. 

2) Športovec je povinný rešpektovať záväzky vyplývajúce z reklamných zmlúv, ktoré STZ uzavrel v mene 
športovca počas trvania vzťahu obchodného zastúpenia na základe tejto zmluvy. 

3) Športovec môže počas trvania vzťahu obchodného zastúpenia na základe tejto zmluvy uzavrieť reklamné 
zmluvy aj sám, a to ale až po predchádzajúcom písomnom súhlase STZ. V opačnom prípade je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. VIII. tejto zmluvy. STZ je oprávnený odoprieť súhlas, ak športovec 
nepredloží návrh zmluvy, ktorú má záujem uzatvoriť, resp. z dôvodu kolízie ustanovení zmluvy s inými už 
uzatvorenými zmluvami. V takom prípade sa STZ zaväzuje, podľa svojich možností, poskytnúť súčinnosť 
alebo inú pomoc smerujúcu k odstráneniu takej kolízie. 

4) Športovec, jeho rodičia, osoby poverené zastupovaním športovca sú povinné zdržať sa negatívneho 
vyjadrovania sa k činnosti STZ, jeho dcérskych spoločností, funkcionárov STZ a trénerov NTC na verejnosti. 
Sú povinní zachovávať lojalitu voči STZ a jeho sponzorom a reklamným partnerom a nepoškodzovať  dobré 
meno STZ, sponzorov a reklamných partnerov na verejnosti. 

5) Po dobu zaradenia športovca do NTC sa športovec ďalej zaväzuje: 

a) rešpektovať turnajový program schválený určeným tenisovým trénerom. Pred schválením má však 
športovec právo vyjadriť sa k predloženému návrhu turnajového programu; 

b) dodržiavať tréningovú disciplínu, správnu životosprávu, pripravovať sa na súťaže a je povinný 
rešpektovať pokyny a odporúčania trénerov NTC; 

c) absolvovať ročne dve komplexné zdravotné prehliadky a minimálne 2 testy kondičnej pripravenosti na 
pracovisku a v čase určenom STZ. Súčasne je športovec povinný všetky zdravotné problémy hlásiť 
lekárovi, ktorého určí STZ. Ak chce športovec dlhodobo spolupracovať s iným lekárom, oznámi to STZ. 
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V závažných dôvodoch môže STZ požadovať zmenu takéhoto lekára. Športovec súhlasí s tým, že určený 
lekár bude poskytovať STZ informácie o jeho zdravotnom stave, ktoré majú vplyv na vykonávanie jeho 
tenisovej činnosti; 

d) štartovať každoročne na Medzinárodných Majstrovstvách Slovenska v tenise (Slovak Open); 
e) Skupina I. a II. Zúčastniť sa v prípade nominácie STZ na ME a MS jednotlivcov alebo družstiev vo svojej 

kategórii,  
Skupina III. Zúčastniť sa v prípade nominácie STZ na ME a MS jednotlivcov alebo družstiev 
a podujatiach Winter Cup, Summer Cup a Grandslam vo svojej kategórii a dodržiavať Štatút 
mládežníckeho reprezentanta v tenise, zverejnený na www.stz.sk.    

f) nastúpiť vo všetkých zápasoch Extraligy a MSR družstiev za svoj materský klub, na ktoré bude 
materským klubom nominovaný; 

g) zúčastniť sa každoročne slávnostného vyhlásenia ankety Tenista roku. 
h) nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v tenise, 
i) dodržiavať športovo-technické predpisy STZ, s ktorými ho bol oboznámený a sú zverejnené na 

www.stz.sk, 

6) Športovec sa zaväzuje v prípade požiadavky kapitána oznámenej min. 10 dní vopred reprezentovať 
Slovensko v Davis Cupe / Fed Cupe a to kedykoľvek až do konca kalendárneho roku, v ktorom dosiahne 
vek 35 rokov. Športovec sa zaväzuje v prípade splnenia kritérií štartu na olympijských hrách (OH) 
reprezentovať Slovensko na OH a to kedykoľvek po celú dobu trvania svojej tenisovej hráčskej kariéry. 

7) S účasťou športovca v reprezentačnom SR pre Davis Cup / Fed Cup v ktoromkoľvek roku trvania platnosti 
tejto zmluvy sú spojené nasledovné záväzky: 

a) byť k dispozícii kapitánovi 7 dní pred stretnutím a počas každého stretnutia, na ktoré je športovec 
nominovaný. Nomináciu štvorice športovcov oznámi kapitán 10 dní pred stretnutím. Všetci ďalší 
nenominovaní športovci sú povinní byť kapitánovi k dispozícii pre prípad možnej zmeny nominácie. 
Kapitán a STZ je oprávnený rozšíriť tím pre Davis Cup / Fed Cup o ďalších športovcov; 

b) rešpektovať termíny stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu stanovené podľa programu ITF pre príslušný rok; 
c) rešpektovať rozdelenie finančných prostriedkov pre podľa kritérií ITF a STZ; 
d) splniť si reklamné záväzky voči tímovému sponzorovi za podmienok dojednaných STZ a súčasne zdržať 

sa konania v rozpore  s reklamnými záväzkami STZ; 
e) plniť si záväzky voči Antidopingovej agentúre SR; 
f) dodržať ustanovenia o predpísanom oblečení podľa pravidiel ITF pre Fed Cup (Code of Conduct). Nosiť 

na zadnej strane trička počas zápasov Fed Cupu nápis „SLOVAKIA“, ktorý dodá STZ. Obaja športovci 
nominovaní do štvorhry sú povinní nastúpiť na zápas štvorhry v rovnakej kombinácii oblečenia 
(rovnaké farby hornej časti a rovnaké farby dolnej časti oblečenia). V prípade pokuty udelenej zo 
strany ITF pre STZ za porušenie pravidiel, je STZ oprávnený odpočítať pokutu od splatnej odmeny pre 
športovca, ktorý svojím konaním resp. nekonaním spôsobil porušenie pravidiel. Pokuta bude 
rovnomerne rozdelená na všetkých športovcov, ktorí spôsobili porušenie pravidiel.  

g) ďalšie podmienky reprezentácie v zápasoch Davis Cupu / Fed Cupu môžu byť bližšie uvedené 
v osobitnej zmluve o účasti v reprezentačnom družstve pre Davis Cup / Fed Cup na príslušný rok. 

8) Športovec sa zaväzuje bezodkladne a pravdivo informovať STZ o všetkých okolnostiach dôležitých pre 
svoje záujmy, záujmy STZ a pre plnenie tejto zmluvy. 

9) Športovec sa zaväzuje riadne a včas uhrádzať STZ odmenu v zmysle čl. VII. tejto zmluvy. 

 

Čl. VII.  Odmena a spôsob platby 

1) Zmluvné strany sa dohodli na odmene STZ za jeho činnosť a plnenie poskytované podľa čl. III., IV. a V. tejto 
zmluvy vo výške a za podmienok tak, ako je to uvedené v nasledovných ustanoveniach čl. VII., Zmluvy.  

2) STZ má nárok na podielovú odmenu z čistých príjmov (Prize Money netto) získaných športovcom na 
každom konkrétnom turnaji ATP / WTA, resp. ITF, a to vo výške : 

a) 25%, ak bol športovec počas príslušného turnaja vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles Rankings) na 1. 
(prvom) až 200. (dvestom) mieste.  

b) 15%, ak bol športovec počas príslušného turnaja vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles Rankings) na 
201. (dvestoprvom) až 1000. (tisícom) mieste.  

c) 0%, ak bol športovec počas príslušného turnaja vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles Rankings) na 
1001. (tisícprvom) a vyššom mieste.  



Slovenský tenisový zväz číslo predpisu : 2017/VV1027/016 

13 

 

STZ má nárok na podielovú odmenu podľa tohto bodu zo všetkých turnajov, ktoré sa začali počas trvania 
zaradenia športovca do NTC.  

Športovec sa zaväzuje vždy najneskôr do 14 dní po ukončení každého turnaja, pohára, exhibície alebo 
iného podujatia, z ktorého dosiahol športovec príjem, ktorý je predpokladom vzniku nároku STZ na 
odmenu podľa tohto odseku Zmluvy, uhradiť odmenu STZ vo výške vypočítanej podľa predchádzajúcich 
ustanovení tohto odseku, a to v hotovosti do pokladne STZ, príp. prevodom na bankový účet STZ. 

3) STZ má ďalej za svoju činnosť nárok na podielovú odmenu z príjmov športovca v ďalších prípadoch 
nasledovne: 

c) Odmena vo výške 10% zo všetkých príjmov športovca plynúcich na základe reklamných zmlúv 
uzavretých v prospech športovca počas zaradenia športovca v NTC, ktoré uzavrie športovec sám so 
súhlasom STZ (podľa čl. VI, ods.3 tejto zmluvy), 

d) Odmena vo výške 20% zo všetkých príjmov športovca plynúcich na základe individuálnych reklamných 
zmlúv uzavretých výlučne a menovite v prospech športovca počas zaradenia športovca do NTC, ktoré 
v mene športovca uzavrie STZ (podľa čl. IV. tejto zmluvy). 

Športovec sa zaväzuje vždy najneskôr do 14 dní po obdržaní akéhokoľvek príjmu plynúceho na základe 
reklamných zmlúv alebo z iných zdrojov, ktoré sú predpokladom vzniku nároku STZ na odmenu podľa 
tohto odseku zmluvy, uhradiť odmenu STZ vo výške vypočítanej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto 
odseku, a to v hotovosti do pokladne STZ, príp. prevodom na bankový účet STZ. 

4) Skupina II. a III. STZ má ďalej po skončení zaradenia športovca do NTC po dobu trvania účinnosti tejto 

zmluvy nárok na   podielovú finančnú odmenu vo výške 4% z čistých prize money získaných športovcom v 

jednotlivých rokoch za nasledovných podmienok:  

a) športovec bude odvádzať túto odmenu v rokoch, v ktorých sa bude nachádzať aspoň 20 týždňov počas 
roka v rebríčku dvojhry ATP / WTA do 100.miesta, 

b) nárok STZ na túto odmenu bude po dobu toľkých rokov, koľko bol športovec zaradený do NTC v zmysle 
tejto, resp. predchádzajúcich zmlúv. V prípade iného ako ročného  trvania zaradenia športovca do NTC 
sa doba trvania nároku STZ na odmenu podľa tohto odseku zaokrúhli matematicky na celé kalendárne 
roky, minimálna doba trvania nároku STZ na odmenu je jeden rok. 

V prípade vzniku nároku STZ na podielovú odmenu podľa tohto odseku zmluvy, športovec sa zaväzuje vždy 
najneskôr do 15.12. daného roka, za ktorý sa odmena platí, uhradiť odmenu STZ vo výške vypočítanej 
podľa predchádzajúcich ustanovení tohto odseku, a to v hotovosti do pokladne STZ, príp. prevodom na 
bankový účet STZ. 

Skupina I. :  STZ má ďalej po skončení zaradenia športovca do NTC po dobu trvania účinnosti Zmluvy nárok 

na podielovú finančnú odmenu vo výške 4% z čistých prize money získaných športovcom v jednotlivých 

rokoch na okruhu ATP/WTA, resp. ITF (maximálna výška odmeny je 15.000 USD ročne), ak sú súčasne 

splnené 3 nasledovné podmienky v ktoromkoľvek kalendárnom roku počas trvania účinnosti tejto zmluvy:  

a)  športovec nebol nominovaný za slovenskú reprezentáciu na ani jeden zo zápasov Davis Cupu / Fed 
Cupu (resp. nebol aspoň ako 5. hráč v mieste konania stretnutia pripravený ako náhradník pre prípad 
zmeny v nominácii) z akéhokoľvek dôvodu (napr. odmietnutie účasti športovcom, zdravotné dôvody, 
znížená výkonnosť športovca) a súčasne 

b)  športovec nebol zaradený do NTC v čase konania zápasu Davis Cupu / Fed Cupu, na ktoré nebol 
nominovaný a súčasne 

c)  v tom istom kalendárnom roku bol športovec aspoň jeden krát vedený v rebríčku ATP / WTA (Singles 
Rankings) na lepšom ako 150. Mieste. 

Základom pre výpočet odmeny je celkový príjem (Prize Money) športovca podľa údajov zverejnených 
v rebríčku ATP / WTA v položke „Prize Money Rankings“ ku dňu 31.12. daného roka. Pre účely výpočtu 
podielovej odmeny podľa tohto bodu sa každý kalendárny rok posudzuje samostatne. 

 

Čl. VIII.  Sankcie 

1) V prípade porušenia alebo neplnenia povinností športovca vyplývajúcich z ustanovení čl. VI, ods. 1, 2, 4 a 5 
tejto zmluvy má STZ právo požadovať od športovca zmluvnú pokutu vo výške 1.000 USD za každé 
jednotlivé porušenie zmluvy. 
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2) V prípade porušenia alebo neplnenia povinností športovca vyplývajúcich z ustanovení čl. VI., ods. 3 tejto 
zmluvy má STZ právo požadovať od športovca zmluvnú pokutu vo výške 10.000 USD za každé jednotlivé 
porušenie zmluvy. 

3) V prípade neplnenia povinností športovca štartovať v reprezentačnom stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu (čl. 
VI., ods. 6 a 7 tejto zmluvy), ak súčasne platí, že športovec nie je zranený alebo chorý, môže STZ požadovať 
od športovca zmluvnú pokutu vo výške 1,5-násobku všetkých príspevkov (nákladov a výdavkov) STZ 
vynaložených na podporu športovca a jeho športovej činnosti počas celej doby účinnosti tejto zmluvy 
a akýchkoľvek predchádzajúcich zmlúv o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci. Zaplatením zmluvnej 
pokuty vo výške 1,5-násobku všetkých príspevkov (nákladov a výdavkov) STZ vynaložených na podporu 
športovca a jeho športovej činnosti počas celej doby účinnosti tejto zmluvy a akýchkoľvek 
predchádzajúcich zmlúv o zaradení do NTC a vzájomnej spolupráci zmluva zaniká. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta je splatná vždy do 30 dní po doručení výzvy na jej 
zaplatenie športovcovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet STZ. 

5) O pokute musí byť športovec informovaný písomne. Do 14 dní od písomného oznámenia o udelení pokuty 
sa športovec môže proti udeleniu pokuty, resp. jej výške odvolať. S konečnou platnosťou o pokute 
rozhodne VV STZ. Odvolanie športovca má odkladný účinok. 

6) Zmluvnú pokutu za STZ majú športovcovi právo navrhnúť nasledovné osoby: tenisový tréner, kondičný 
tréner, tenisoví tréneri NTC, športový riaditeľ STZ, generálny sekretár STZ. 

 

Čl. IX.  Platnosť a účinnosť zmluvy, trvanie zmluvy 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.  

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od jej podpísania do konca kalendárneho roku, v ktorom športovec 
dosiahne 35 rokov veku športovca. 

3) Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, smrťou 
športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, zánikom STZ bez právneho nástupcu, dohodou, alebo 
odstúpením od zmluvy. 

4) Zmluvu nie je možné predčasne jednostranne vypovedať ani jednostranne okamžite ukončiť. 

5) Ukončenie platnosti zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby trvania je možné na základe písomnej 
dohody zmluvných strán. 

6) Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len v prípade hrubého porušenia a nesplnenia podmienok tejto zmluvy 
druhou zmluvnou stranou a len pokiaľ oprávnená strana vopred písomnou formou upozornila na 
nedostatky plnenia zmluvy druhú zmluvnú stranu, dala jej 1 mesačnú lehotu k možnej náprave a k tejto 
náprave nedošlo. Platnosť zmluvy potom skončí posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po doručení odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Týmto nie je dotknuté právo zmluvných strán 
na náhradu škody od druhej zmluvnej strany, ktorá porušila podmienky zmluvy. 

7) Upozornenie na nedostatky plnenia zmluvy a odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu musí 
byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane a musí obsahovať vytýkané nedostatky a dôvody 
odstúpenia, ktoré sa musia skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými dôvodmi. 
Dôvody nemožno dodatočne meniť. Športovec alebo STZ môžu odstúpiť od zmluvy v lehote do troch 
mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na odstúpenie športovec alebo STZ dozvedeli, ale najneskôr do 12 
mesiacov odo dňa, kedy dôvod na odstúpenie vznikol. 

 

Čl. X.  Záverečné ustanovenia 

1)  Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať žiadne informácie tretím osobám ohľadne 
skutočností, s ktorými sa oboznámili v súvislosti s touto zmluvou. So znením tejto zmluvy nie je možné 
oboznamovať tretie osoby. Tieto povinnosti trvajú ešte po dobu troch rokov po ukončení účinnosti tejto 
zmluvy. 

2)  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené touto zmluvou, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov platných na území 
SR. 

3)  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo ukončenia tejto zmluvy 
budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je vyriešenie sporu cestou dohody možné, môže sa 
ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na miestny a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu ohľadom ustanovení tejto zmluvy bude vecne a 
miestne príslušný súd podľa sídla STZ, ak to zákon nevylučuje. 

4)  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov 
STZ. 

5)  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán. 

6)  Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych predpisov alebo 
judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto zmluvy nájdený dôvod neplatnosti právneho úkonu, 
zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude možné považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod 
neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým 
dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto 
zmluvy. Pokiaľ v niektorých prípadoch nebude možné riešenie tu uvedené a zmluva by bola neplatná ako 
celok, zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej prípadný 
dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané na plnenie zmluvných 
strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej zmluvy vychádzajú  pritom z pôvodnej zmluvy. 

7)  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pre každú stranu po jednom, ktoré majú rovnakú platnosť.  
Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským právnym poriadkom. 

8)  Táto Zmluva sa uzatvára v súlade so Štatútom zväzového centra prípravy mládeže, ktorý schválil VV STZ 
a je zverejnený na www.stz.sk. 

9)  Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu 
uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, 
preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

10)  Športovec dáva podpisom tejto zmluvy výslovný súhlas STZ so spracovaním jej osobitných osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na účely plnenia predmetu tejto 
zmluvy. Súhlas je udelený na dobu účinnosti tejto zmluvy. 

11)  STZ si vyhradzuje právo na základe požiadaviek zo strany MŠVVaŠ SR zverejniť na internete (resp. 
stanoveným spôsobom) znenie tejto zmluvy alebo jej časti, zverejniť kópie jednotlivých faktúr a 
vyúčtovaní a dokladov z vyúčtovaní, resp. zverejniť iné údaje v rozsahu a vo forme, určenej predpisom 
MŠVVaŠ SR, resp. určenej zmluvou o poskytnutí dotácie zo strany MŠVVaŠ SR pre STZ. 

12)  Športovec vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy dôkladne oboznámil so stanovami a inými 
internými predpismi STZ, týkajúcimi sa tenisovej prípravy v NTC. 

 

Príloha : Výkonnostné ciele pre športovca na tenisovú sezónu 2018. 

V …………………………. dňa ……………………………….  V Bratislave,  dňa ………………………………  

  

 

…………………………………………………………………....  ………………………………………………………………….... 
 športovec       Slovenský tenisový zväz   
 
      
 
………………………………………………………………….... 
 zákonný zástupca športovca 
 (meno a priezvisko, vzťah, podpis) 

 
 


