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Štatút  reprezentanta SR v tenise v tímoch pre Davis Cup a Fed Cup  
 

Článok I. Úvodné ustanovenia. 

1) Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma a v zahraničí je 
najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať športovcovi SR. Svojimi postojmi, prezentovaním morálnej 
a športovej úrovne, dôstojnou a zodpovednom reprezentáciou športovec prezentuje nielen svoju 
osobu, ale predovšetkým Slovenskú republiku, Slovenský tenisový zväz, tím pre Davis Cup / Fed 
Cup a dbá o ich dobré meno. 

2) Športovec (reprezentant SR) v tímoch pre Davis Cup / Fed Cup (ďalej len „športovec“) je tenisový 
hráč, občan Slovenskej republiky, ktorého na základe dosahovaných výsledkov a momentálnej 
výkonnosti navrhuje kapitán  Daviscupového tímu / Fedcupového tímu zaradiť do zmluvnej 
spolupráce so STZ na príslušný rok.  

 

Článok II. Práva a povinnosti športovca 

1) Športovec je povinný uzatvoriť so STZ Zmluvu o účasti v reprezentačnom tíme SR pre Davis Cup / 
Fed Cup na príslušný kalendárny rok (ďalej len „Zmluva“). 

2) Športovec je povinný byť k dispozícii kapitánovi 7 dní pred stretnutím a počas každého stretnutia, 
na ktoré je športovec nominovaný. Nomináciu športovcov oznámi kapitán min. 10 dní pred 
stretnutím, pre Davis Cup 5 športovcov a pre Fed Cup 4 športovcov. Všetci ďalší nenominovaní 
športovci sú povinní byť kapitánovi k dispozícii pre prípad možnej zmeny nominácie. Kapitán a STZ 
sú oprávnení rozšíriť tím pre Davis Cup / Fed Cup o ďalších športovcov. 

3) Športovec je povinný rešpektovať termíny stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu, stanovené podľa 
kalendára ITF, ktoré sú uvedené v Prílohe Zmluvy.   

4) Športovec je povinný rešpektovať systém rozdeľovania financií za účasť v Davis Cupe / Fed Cupe, 
ktorý je uvedený v Článku IV. Výška prize money, určená ITF pre členov tímu na jednotlivé 
stretnutia Davis Cupu / Fed Cupu, je uvedená v Prílohe Zmluvy. Podiel, pripadajúci na športovca, je 
jeho odmenou za odohratie reprezentačného stretnutia. 

5) Športovec je povinný splniť si reklamné záväzky voči tímovému sponzorovi za podmienok 
dojednaných STZ a súčasne je povinný zdržať sa konania v rozpore  s reklamnými záväzkami STZ. 
Tímový sponzor je sponzor, ktorému tím pre Davis Cup / Fed Cup poskytne nasledovnú 
prezentáciu: 

a) 2 x  patch v zmysle predpisov ITF na reprezentačných teplákoch (jeden na rukáve, jeden na 
chrbte), v ktorých športovci nastupujú na slávnostný nástup, slávnostné žrebovanie a 
tlačové konferencie po jednotlivých zápasoch dvojhry resp. štvorhry. 

b) 2 x patch v zmysle predpisov ITF na zápasovom tričku športovca, v ktorom športovec nastúpi 
na  všetky zápasy dvojhry a štvorhry. Športovec môže na tričku nosiť 3 patches v zmysle 
predpisov  ITF. Dva patche sú určené pre tímového sponzora (patche dodá športovcom 
v dostatočnom počte STZ) a  tretí patch je k dispozícii voľne športovcom (veľkosť max.26 
cm2) a nesmie byť prezentovaný ako tímový sponzor. Tretí patch však nesmie byť v rozpore 
s reklamnými záväzkami STZ. 

c) tímový vizuál, na ktorom budú všetci štyria nominovaní športovci a kapitán v oblečení, ktoré 
určí  STZ. 

6) Športovec je povinný nosiť reprezentačné tepláky, dodané STZ, na všetky oficiálne príležitosti 
súvisiace s podujatím (žrebovanie, tlačové konferencie, slávnostný nástup a pod). Na oficiálnu 
večeru je určené formálne oblečenie (oblek a košeľa pre mužov, šaty / kostým pre ženy), ktoré si 
zabezpečí sám športovec, pokiaľ ho nezabezpečil priamo STZ. 

7) Športovec je povinný dodržať ustanovenia o predpísanom oblečení podľa pravidiel ITF pre Davis 
Cup / Fed Cup (Code of Conduct). Je povinný nosiť na zadnej strane trička počas zápasov Davis 
Cupu / Fed Cupu nápis „SLOVAKIA“, ktorý dodá STZ. Obaja športovci nominovaní do štvorhry sú 
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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.  

8) Športovec je povinný zúčastniť sa slávnostného vyhlásenia podujatia Tenista roka, ktoré sa 
každoročne uskutoční v mesiaci november/december. 

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

10) Športovec je povinný dodržiavať všetky platné predpisy STZ, ITF, WADA a Antidopingovej agentúry 
SR, rešpektovať rozhodnutia ich orgánov a je povinný riadne a včas plniť svoje záväzky voči týmto 
organizáciám. 

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

12) Športovec, jeho zákonní zástupcovia, osoby poverené zastupovaním športovca sú povinné zdržať 
sa negatívneho vyjadrovania sa k činnosti STZ, jeho dcérskych spoločností, funkcionárov a trénerov 
STZ 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. 

13) 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. 

14) Športovec je povinný bezodkladne a pravdivo informovať STZ o všetkých okolnostiach dôležitých 
pre svoje záujmy, záujmy STZ a pre plnenie tejto zmluvy. 

15) Športovec má v prípade uzatvorenia Zmluvy s STZ na príslušný rok nárok na: 

a) na bezplatnú tréningovú prípravu na tenisových kurtoch v priestoroch NTC v rozsahu 
priestorových možností vyčlenených na prípravu reprezentácie a NTC tímu, 

b) na celoročné bezplatné využívanie fitnescentra v priestoroch NTC (STZ mu zakúpi celoročný 
vstup do fitnescentra), 

c) na bezplatné zabezpečenie tenisových lôpt na prípravu v rozsahu stanovenom STZ, 

d) na administratívnu spoluprácu so športovým úsekom STZ, súvisiacou s jeho reprezentačnou 
činnosťou, v rozsahu stanovenom STZ (napr. vybavenie víz a pod.). 

e) na úhradu nákladov na cestovné zo SR do miesta konania stretnutia a späť, ubytovanie (v 
prípade zahraničného stretnutia) a stravné. 

 

Článok III. Práva a povinnosti STZ. 

1) STZ je povinný zabezpečiť organizačné zázemie reprezentačného zápasu pre Davis Cup / Fed Cup a to 
najmä : 

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

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, odmenu kapitána, trénera, lekára a maséra, vypletanie rakiet; 

c) zabezpečiť  nominovaným športovcom 1 ks reprezentačných teplákov na slávnostný nástup a 
tlačové konferencie. 

2) V prípade nominácie športovca na reprezentačné stretnutie Davis Cupu / Fed Cupu sa STZ zaväzuje 
vyplatiť športovcovi finančnú odmenu, ktorá bude vypočítaná z čiastky určenej pre členov 
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reprezentačného tímu z prize money ITF určených pre tím. Finančná odmena prislúchajúca 
športovcovi sa vypočíta podľa systému rozdeľovania financií za účasť v Davis Cupe / Fed Cupe, ktorý 
je uvedený v Čl. IV. 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 zápasu Davis Cupu / Fed Cupu. 
Športovec fakturuje svoju odmenu ako samostatne zárobkovo činná osoba, keďže charakter jeho 
činnosti nespĺňa znaky závislej práce. STZ je oprávnený pozdržať úhradu odmeny pre športovca až do 
obdržania sumy za Prize Money za stretnutie od ITF (Medzinárodnej tenisovej federácie). Odmena je 
splatná v USD, resp. v EUR v prepočte podľa kurzu ECB k nasledujúcemu dňu po skončení stretnutia.  

3) STZ je oprávnený používať tímový vizuál a fotografie členov tímu zo stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu 
na propagáciu stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu, na prezentáciu pre tímového sponzora a v interných 
a propagačných materiáloch STZ, a to v tlačenej aj v elektronickej podobe, po dobu 5 rokov po 
skončení stretnutia. 

4) STZ je povinný uhradiť náklady na pravidelné lekárske prehliadky športovca minimálne 1x ročne 
v zmysle osobitného predpisu (Smernica STZ o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti 
vrcholového a talentovaného športovca č. 2016/VV0617/019, schválená VV STZ). Športovec súhlasí 
s poskytnutím informácií o svojom zdravotnom stave, ktoré majú vplyv na vykonávanie jeho 
tenisovej činnosti. 

5) STZ garantuje rovnaké zmluvné podmienky všetkým športovcom – členom tímu pre Davis Cup / Fed 
Cup v príslušnom kalendárnom roku.  

 

 

Článok IV. Systém rozdeľovania financií. 

 

1) Finančná odmena prislúchajúca športovcovi bude vypočítaná z čiastky určenej pre členov 
reprezentačného tímu z prize money ITF.  

2) Rozdeľovanie financií pre Davis Cup je na základe rozhodnutia kapitána, ktorý rozdeľuje finančné 
prostriedky určené pre členov tímu podľa nasledujúcich kritérií: rebríček ATP v čase stretnutia a 
výsledky športovcov i tímu v stretnutí. 

3) Rozdeľovanie financií pre Fed Cup je nasledovné : 

 Celková suma (Prize Money pre Fed Cupový tím sa rozdelí na 2 časti: fixnú – podľa pozície hráčok 
v tíme na základe postavenia na WTA rebríčku (v čase nominácie na stretnutie, t.j. 10 dní pred začiatkom 
stretnutia) a pohyblivú – podľa počtu víťazných zápasov. 

A. FIXNÁ PRÉMIA – 50% z celkovej sumy 

1. hráčka tímu 40% z fixnej prémie dvojhra 
2. hráčka tímu 30% z fixnej prémie dvojhra  
3. hráčka tímu 20% z fixnej prémie dvojhra alebo štvorhra 
4. hráčka tímu 10% z fixnej prémie dvojhra alebo štvorhra 

Pozícia hráčky v tíme je daná postavením hráčky na rebríčku WTA vo dvojhre alebo štvorhre 
(absolútne postavenie bez ohľadu na dvojhru alebo štvorhru), pričom na 1. a 2. pozícii sú vždy 
hráčky s najlepším postavením vo dvojhre. 

 

B. POHYBLIVÁ PRÉMIA – 50% z celkovej sumy 

1. Po víťaznom zápase Fed cupu: 

prvé tri víťazné body po 30% (spolu 90%) z pohyblivej prémie 
pri víťazstve 5:0 štvrtý a piaty po 5% (spolu 10%) z pohyblivej prémie 
pri víťazstve 4:1 štvrtý bod 10% z pohyblivej prémie 
pri víťazstve 3:2 sa zvyšných 10% z pohyblivej prémie rovnomerne rozdelí medzi všetky 4 hráčky. 
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2. Po prehratom zápase Fed cupu: 

Za víťazný zápas, kým nie je rozhodnuté o víťazovi celého stretnutia získa hráčka 35% z pohyblivej 
prémie. 
Za víťazný zápas, keď je rozhodnuté o víťazovi celého stretnutia získa hráčka 10% z pohyblivej 
prémie (v prípade štvorhry každá hráčka 5%). 
Zvyšné financie, ktoré zostanú nerozdelené, sa rozdelia rovnomerne medzi všetky 4 hráčky. 

Nasledujúce body 4) až 6) platia súčasne pre  stretnutia Davis Cupu aj Fed Cupu : 
4) Ak odmena pre 1 športovca, člena tímu, vypočítaná podľa bodov 2) a 3) tohto článku nedosiahne 

sumu 2.000 USD, odmena takéhoto športovca bude predstavovať 2.000 USD.  

5) Odmena vo výške 1.000 USD sa za každé stretnutie sa vyplatí i ďalšiemu športovcovi, pokiaľ sa bude 
tento športovec po dohode s kapitánom pripravovať spolu s tímom v mieste konania stretnutia 
a bude pripravený nastúpiť ako náhradník pre prípad zmeny v nominácii. 

6) Ak v zmysle osobitnej Zmluvy o zaradení športovca do NTC a vzájomnej spolupráci u športovcov, ktorí 
boli zaradení do NTC vyplýva pre športovca iný spôsob určenia odmeny za účasť na reprezentačnom 
stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu, postupuje sa pri určení výšky a pri výplate odmeny športovca podľa 
tejto osobitnej Zmluvy a podiel športovca, vypočítaný podľa Čl.IV, bodov 1) až 5), športovcovi 
vyplatený nebude. Finančná odmena bude športovcovi v tomto prípade vypočítaná a vyplatená 
nasledovne: 

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

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 podieľal 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. 

7) Spôsob určenia odmeny za účasť na reprezentačnom stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu, uvedený 
v bode 6) sa použije aj u športovca, ktorý bol zaradený do NTC a u ktorého STZ eviduje, že výška 
výdavkov STZ spojených so zabezpečovaním jeho športovej činnosti a všetkých ostatných aktivít 
hradených STZ súvisiacich s jeho športovou činnosťou, prevyšuje všetky odvody z príjmov športovca 
vyplatené alebo odpočítané pre STZ počas trvania jeho zaradenia do NTC, a to až do času, kým sa 
výška týchto výdavkov a príjmov nevyrovná. 

 

    Článok V. Záverečné ustanovenia. 

 

1) V prípade, ak si športovec neplní svoje povinnosti, alebo je jeho činnosť v rozpore s týmto 
štatútom a Zmluvou, môže mu byť na návrh športového riaditeľa a po rozhodnutí VV STZ 
pozastavený štatút reprezentanta, prípadne môže byť vylúčený z reprezentácie. Športovec stráca 
štatút reprezentanta aj dňom zistenia pozitívneho testovania na prítomnosť zakázaných 
podporných látok či iného porušenia antidopingových pravidiel, ukončením aktívnej športovej 
činnosti, vzdaním sa reprezentácie, neodôvodneným a neospravedlnením odmietnutím 
reprezentácie alebo potrestaním od ITF, ATP / WTA za porušenie zákazu stávkovania. 

2) Športovec dáva podpisom Zmluvy výslovný súhlas STZ so spracovaním jeho 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 trvania tejto zmluvy a dalšie 3 roky po jej 
skončení. 



Slovenský tenisový zväz  číslo predpisu : 2017/VV1027/017 

5 

 

3) Športovec berie na vedomie, že STZ uvedie jeho meno a údaje v zozname športových 
reprezentantov, ktorý je povinný viesť a zverejniť v zmysle ustanovení §16, ods. 2, pís. h) Zákona 
č.440/2015 Z.z. o športe. 

4) STZ si vyhradzuje právo na základe požiadaviek zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠSR“) zverejniť na internete (resp. stanoveným spôsobom) znenie 
Zmluvy, zverejniť údaje z 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.  

5) Tento štatút schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017, nadobúda účinnosť dňa 
1.11.2017 a jeho schválením strácajú platnosť pôvodné predpisy upravujúce túto problematiku. 

 

 

Prílohy : 

1) Zmluva o účasti v reprezentačnom tíme SR mužov pre Davis Cup na rok 2018  (Vzor) 

2) Zmluva o účasti v reprezentačnom tíme SR žien pre Fed Cup na rok 2018    (Vzor) 
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Zmluva o účasti v reprezentačnom tíme SR mužov pre Davis Cup na rok 2018 

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:  
Bankové spojenie:   
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) Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok účasti športovca v reprezentačnom tíme SR pre Davis Cup 
na rok 2018. 

 

 Čl. III.  Práva a povinnosti športovca 

1) Športovec sa zaväzuje byť k dispozícii kapitánovi 7 dní pred stretnutím a počas každého stretnutia, na ktoré 
je športovec nominovaný. Nomináciu štvorice športovcov oznámi kapitán min. 10 dní pred stretnutím. 
Športovec sa zaväzuje rešpektovať termíny stretnutí stanovené ITF, uvedené v Prílohe č.1. 

2) Športovec sa zaväzuje splniť si reklamné záväzky voči tímovému sponzorovi za podmienok dojednaných STZ 
a súčasne zdržať sa konania v rozpore s reklamnými záväzkami STZ. Tímový sponzor je sponzor, ktorému 
Davis Cupový tím poskytne nasledovnú prezentáciu: 

a) 2 x  patch v zmysle predpisov ITF na reprezentačných teplákoch (jeden na rukáve, jeden na chrbte), 
v ktorých športovci nastupujú na slávnostný nástup, slávnostné žrebovanie a tlačové konferencie po 
jednotlivých zápasoch dvojhry resp. štvorhry. 

b) 2 x patch v zmysle predpisov ITF na zápasovom tričku športovca, v ktorom športovec nastúpi na  
všetky zápasy dvojhry a štvorhry. Športovec môže na tričku nosiť 3 patches v zmysle predpisov  ITF. 
Dva patche sú určené pre tímového sponzora (patche dodá športovcom v dostatočnom počte STZ) a  
tretí patch je k dispozícii voľne športovcom (veľkosť max.26 cm2) a nesmie byť prezentovaný ako 
tímový sponzor. Tretí patch však nesmie byť v rozpore s reklamnými záväzkami STZ. 

c) tímový vizuál, na ktorom budú všetci štyria nominovaní športovci a kapitán v oblečení, ktoré určí  STZ. 

 

 Čl. IV.  Práva a povinnosti STZ. 

1) STZ sa zaväzuje zabezpečiť organizačné zázemie reprezentačného zápasu pre Davis Cup. 

2) V prípade nominácie športovca na reprezentačné stretnutie Davis Cupu sa STZ zaväzuje vyplatiť športovcovi 
finančnú odmenu, ktorá bude vypočítaná podľa systému rozdeľovania financií za účasť v Davis Cupe, ktorý je 
uvedený Štatúte. 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 
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účet do 60 dní po skončení príslušného zápasu Davis Cupu. Odmena je splatná v USD, resp. v EUR v prepočte 
podľa kurzu ECB k nasledujúcemu dňu po skončení stretnutia. 

 

Čl. V.  Záverečné ustanovenia 

1)  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od jej podpísania do 31.12.2018.  

2)  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 pred uplynutím 
dohodnutej doby trvania Zmluvy, dňom zistenia pozitívneho testovania na prítomnosť zakázaných 
podporných látok či iného porušenia antidopingových pravidiel, ukončením aktívnej športovej činnosti 
športovca, odstúpením od zmluvy alebo potrestaním od ITF, ATP / WTA za porušenie zákazu stávkovania. 

3)  Táto Zmluva sa uzatvára v súlade so Štatútom reprezentanta v tenise v tímoch pre Davis Cup a Fed Cup, 
ktorý je zverejnený na www.stz.sk a tvorí Prílohu tejto Zmluvy. Štatút obsahuje ďalšie práva a povinnosti 
športovca aj STZ, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany.  

4)  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každú stranu po 
jednom, ktoré majú rovnakú platnosť.  Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským 
právnym poriadkom. 

5)  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.  

 

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

  

 

…………………………………………………………………....  ………………………………………………………………….... 

  športovec      Slovenský tenisový zväz    

 

Príloha č. 1 

A. Termíny stretnutí Davis Cupu pre rok 2018, stanovené podľa kalendára ITF nasledovne : 

a) 1.kolo euroafrickej zóny I.,  --------  

b) 2.kolo euroafrickej zóny I.,  06.-08.04.2018  

c) stretnutie play-off,   14.-16.09.2018 a/alebo  október 2018 

 

V konečnom znení zmluvy ostane jedna z 2 verzií Prílohy č. B podľa záväzkov športovca. 

 B.  Prize Money ITF pre členov tímu pre príslušné zápasy Davis Cupu v r. 2018. 

 Rozdelenie odmien pre jednotlivých členov tímu je v zmysle Štatútu reprezentanta v tenise v tímoch pre 

Davis Cup a Fed Cup.   

1. Výhra v 2.kole Euroafrickej zóny I.     12.705,- USD 

2. Prehra v 2.kole Euroafrickej zóny I.        6.601,- USD 

3. Výhra v 1.kole Play Off Euroafrickej zóny I.       8.706,- USD 

4. Prehra v 1.kole Play Off Euroafrickej zóny I.       6.601,- USD 

5. Výhra v 2.kole Play Off Euroafrickej zóny I.       7.654,- USD 

6. Prehra v 2.kole Play Off Euroafrickej zóny I.       6.601,- USD 

7. Výhra v Play Off o postup do Svetovej skupiny     37.688,- USD 

8. Prehra v Play Off o postup do Svetovej skupiny     26.642,- USD 
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B. Výpočet finančnej odmeny športovcovi, ktorému vyplýva iný spôsob určenia odmeny v zmysle 

osobitnej Zmluvy o zaradení športovca do NTC a vzájomnej spolupráci. 

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

b) štartovný príspevok vo výške 1.000 USD za každé stretnutie Davis 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 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 
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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Zmluva o účasti v reprezentačnom tíme SR žien pre Fed Cup na rok 2018 

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:  
Bankové spojenie:   
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) Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok účasti športovca v reprezentačnom tíme SR pre Fed Cup na 
rok 2018. 

 

 Čl. III.  Práva a povinnosti športovca 

1) Športovec sa zaväzuje byť k dispozícii kapitánovi 7 dní pred stretnutím a počas každého stretnutia, na ktoré je 
športovec nominovaný. Nomináciu štvorice športovcov oznámi kapitán min. 10 dní pred stretnutím. Športovec 
sa zaväzuje rešpektovať termíny stretnutí stanovené ITF, uvedené v Prílohe č.1. 

2) Športovec sa zaväzuje splniť si reklamné záväzky voči tímovému sponzorovi za podmienok dojednaných STZ a 
súčasne zdržať sa konania v rozpore s reklamnými záväzkami STZ. Tímový sponzor je sponzor, ktorému Fed 
Cupový tím poskytne nasledovnú prezentáciu: 

a) 2 x  patch v zmysle predpisov ITF na reprezentačných teplákoch (jeden na rukáve, jeden na chrbte), 
v ktorých športovci nastupujú na slávnostný nástup, slávnostné žrebovanie a tlačové konferencie po 
jednotlivých zápasoch dvojhry resp. štvorhry. 

b) 2 x patch v zmysle predpisov ITF na zápasovom tričku športovca, v ktorom športovec nastúpi na  
všetky zápasy dvojhry a štvorhry. Športovec môže na tričku nosiť 3 patches v zmysle predpisov  ITF. 
Dva patche sú určené pre tímového sponzora (patche dodá športovcom v dostatočnom počte STZ) a  
tretí patch je k dispozícii voľne športovcom (veľkosť max.26 cm2) a nesmie byť prezentovaný ako 
tímový sponzor. Tretí patch však nesmie byť v rozpore s reklamnými záväzkami STZ. 

c) tímový vizuál, na ktorom budú všetci štyria nominovaní športovci a kapitán v oblečení, ktoré určí  STZ. 

 

 Čl. IV.  Práva a povinnosti STZ. 

1) STZ sa zaväzuje zabezpečiť organizačné zázemie reprezentačného zápasu pre Fed Cup. 

2) V prípade nominácie športovca na reprezentačné stretnutie Fed Cupu sa STZ zaväzuje vyplatiť športovcovi 
finančnú odmenu, ktorá bude vypočítaná podľa systému rozdeľovania financií za účasť vo Fed Cupe, ktorý je 
uvedený Štatúte. 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 
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do 60 dní po skončení príslušného zápasu Fed Cupu. Odmena je splatná v USD, resp. v EUR v prepočte podľa 
kurzu ECB k nasledujúcemu dňu po skončení stretnutia. 

 

Čl. V.  Záverečné ustanovenia 

1)  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od jej podpísania do 31.12.2018.  

2)  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 pred uplynutím 
dohodnutej doby trvania Zmluvy, dňom zistenia pozitívneho testovania na prítomnosť zakázaných 
podporných látok či iného porušenia antidopingových pravidiel, ukončením aktívnej športovej činnosti 
športovca alebo odstúpením od zmluvy. 

3)  Táto Zmluva sa uzatvára v súlade so Štatútom reprezentanta v tenise v tímoch pre Davis Cup a Fed Cup, 
ktorý je zverejnený na www.stz.sk a tvorí Prílohu tejto Zmluvy. Štatút obsahuje ďalšie práva a povinnosti 
športovca aj STZ, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany.  

4)  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každú stranu po 
jednom, ktoré majú rovnakú platnosť.  Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským 
právnym poriadkom. 

5)  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.  

 

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

 

 

…………………………………………………………………....  ………………………………………………………………….... 

  športovec      Slovenský tenisový zväz   

     

Príloha č. 1 

 

A. Termíny stretnutí Fed Cupu pre rok 2018, stanovené podľa programu ITF nasledovne : 

a) 1.kolo II. svetovej skupiny        10.-11.02.2018 

b) stretnutie play-off o postup do I. alebo udržanie sa v II. svetovej skupine     22.-23.04.2018 

 

V konečnom znení zmluvy ostane jedna z 2 verzií Prílohy č. B podľa záväzkov športovca. 

B. Prize Money ITF pre členov tímu pre príslušné zápasy Fed Cupu v r. 2018. 

Rozdelenie odmien pre jednotlivých členov tímu je v zmysle Štatútu reprezentanta v tenise v tímoch pre 

Davis Cup a Fed Cup.   

Za stretnutie 1. kola II. Svetovej skupiny      44.726,- USD 

1. Za druhé stretnutie v r. 2018: 

a) za víťazstvo v stretnutí o postup do I.svetovej skupiny    41.732,- USD 

b) za prehru v stretnutí o postup do I.svetovej skupiny    28.153,- USD 

c) za víťazstvo v stretnutí o udržanie sa v II.svetovej skupine  25.019,- USD 

d) za prehru v stretnutí o udržanie sa v II.svetovej skupine    19.318,- USD 

 

B. Výpočet finančnej odmeny športovcovi, ktorému vyplýva iný spôsob určenia odmeny v zmysle 

osobitnej Zmluvy o zaradení športovca do NTC a vzájomnej spolupráci. 
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a) štartovný príspevok vo výške 2.000 USD za každé stretnutie Fed Cupu, ak je športovec súčasťou 
nominovanej štvorice;  

b) štartovný príspevok vo výške 1.000 USD za každé stretnutie Fed Cupu, ak je športovec ako 5. 
hráč/hráčka v mieste konania stretnutia pripravený ako náhradník pre prípad zmeny v nominácii; 

c) za každý jednotlivý zápas, ktorý vyhrá vo dvojhre v stretnutiach 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 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. 


