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Štatút  mládežníckeho reprezentanta SR v tenise. 

 

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 reprezentant prezentuje nielen svoju osobu, ale 

predovšetkým Slovenskú republiku, Slovenský tenisový zväz, reprezentačné tímy a dbá o ich dobré 

meno. 

2) Mládežnícky reprezentant SR je športovec, občan Slovenskej republiky, člen STZ v zmysle jeho Stanov 

a predpisov, ktorý na základe dosiahnutých výsledkov a momentálnej výkonnosti,  na návrh 

Trénerskej rady STZ, dostane ponuku na spoluprácu so STZ na príslušný rok. Táto zmluvná spolupráca 

sa môže realizovať aj formou zaradenia hráča do: 

a) NTC, 

b) centier talentovanej mládeže alebo 

c) formou individuálnej podpory 

3) V prípade uzatvorenia zmluvnej spolupráce má mládežnícky reprezentant nárok na: 

a) celoročnú podporu prípravy prostredníctvom zaradenia do NTC, CTM alebo individuálnej 

podpory v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi STZ a hráčom, 

b) podporu prostredníctvom uhrádzania nákladov na turnaje, na ktoré je nominovaný Trénerskou 

radou alebo Trénerským úsekom STZ, 

c) prednostnú účasť na sústredeniach či zrazoch vybraných hráčov, ktoré organizuje STZ, 

d) prednostné udeľovanie voľných kariet na medzinárodné či domáce turnaje o ktorých 

rozhoduje STZ, 

e) administratívnu spoluprácu so športovým úsekom STZ, súvisiacou s jeho reprezentačnou 

činnosťou, v rozsahu stanovenom STZ (napr.vybavenie víz a pod.) 

f)   využívanie štatútu  „Mládežnícky reprezentant SR“ pre osobné záležitosti ako sú rokovania so 

školou o individuálnom študijnom pláne, predkladanie ponúk pri hľadaní sponzorov a pod. 

4) Mládežnícky reprezentant je povinný byť k dispozícii kapitánovi/vedúcemu reprezentačného tímu 1 

deň pred odchodom na podujatie a počas každého podujatia, na ktoré sú konkrétni reprezentanti 

nominovaní. Nomináciu reprezentantov oznámi STZ najneskôr 10 dní pred stretnutím. Všetci ďalší 

reprezentanti sú povinní byť kapitánovi/vedúcemu k dispozícii pre prípad možnej zmeny nominácie.  

5) Mládežnícky reprezentant je povinný zúčastniť sa všetkých sústredení, či zrazov vybraných hráčov, 

pokiaľ je o ich konaní informovaný minimálne 21 dní vopred. 

6) Mládežnícky reprezentant je povinný dať si odsúhlasiť reprezentačnému trénerovi individuálny 

program, ktorý je v týždni pred konaním najvýznamnejších podujatí sezóny, t.j. pred grandslamovými 

turnajmi, MS a ME družstiev či jednotlivcov. 

7) Mládežnícky reprezentant je povinný štartovať na MSR družstiev mládeže vo svojej kategórii za klub, 

v ktorom je registrovaný. 

8) Mládežnícky reprezentant má nárok na nasledovný finančný príspevok za účasť v reprezentácii SR 

v roku 2018 : 

a) Za každý štart na grandslamovom turnaji (vrátane kvalifikácie), na ME a MS družstiev, resp. na 

ME jednotlivcov finančný príspevok vo výške 250€. (V prípade účasti vo dvojhre aj vo štvorhre na 

jednom podujatí má hráč nárok len na jeden príspevok za podujatie). 
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b) Za umiestnenie k termínu 30.9.2018 do 30.miesta na rebríčku ITF, resp. do 20.miesta na rebríčku 

EJT 14 finančný príspevok vo výške 1000 EUR. 

c) Za umiestnenie k termínu 30.9.2018 do 80.miesta na rebríčku ITF, resp. do 50.miesta na rebríčku 

EJT 14 finančný príspevok vo výške 500 EUR.   

d) V bodoch b) a c) sa jednému mládežníckemu reprezentantovi poskytuje na jeden rok len jeden 

finančný príspevok, a to len v tej časti, kde má nárok na najvyšší príspevok. 

9) Výšku finančného príspevku za účasť v reprezentácii SR v zmysle bodu 8) oznámi STZ mládežníckemu 

reprezentantovi najneskôr do 10.10.2018. Mládežnícky reprezentant vyúčtuje STZ náklady na svoju 

prípravu za rok 2018 vo výške finančného príspevku za účasť v reprezentácii SR spolu s nákladmi za 

obdobie 08-10/2018 v zmysle Zmluvy o finančnom príspevku pre športovca najneskôr do 30.11.2018.  

STZ uhradí mládežníckemu reprezentantovi finančný príspevok za účasť v reprezentácii SR do 14 dní 

po doručení kompletného vyúčtovania. 

10) Rovnaký postup posudzovania umiestnenia mládežníckeho reprezentanta a jeho nároku na finančný 

príspevok za reprezentáciu s posunom obdobia o jeden rok platí aj pre nasledujúce roky.  

11) STZ hradí cestovné náklady mládežníckeho reprezentanta zo SR do miesta konania stretnutia a späť, 

ubytovanie a stravné len v prípade chýbajúcich hospitality na stretnutí; na grandslamovom turnaji len 

v prípade postupu do hlavnej súťaže dvojhry. 

12) Mládežnícky reprezentant je povinný plniť si reklamné záväzky voči tímovému sponzorovi a záväzky 

STZ, súvisiace s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak. Toto 

obmedzenie trvá najviac do uplynutia jedného roka odo dňa jeho poslednej účasti na významnej 

súťaži. 

13) Mládežnícky reprezentant je povinný dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia v boji 

proti dopingu a negatívnym javom v športe.  

14) Mládežnícky reprezentant 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. 

15) Mládežnícky reprezentant je povinný dodržať ustanovenia o predpísanom oblečení podľa pravidiel 

ITF pre reprezentačné zápasy (Code of Conduct). Mládežnícky reprezentant je povinný nosiť pri 

nástupe na podujatie a pri oficiálnych príležitostiach počas podujatia reprezentačné oblečenie 

(tepláky), ktoré zabezpečí STZ. 

16) V prípade, ak si mládežnícky reprezentant neplní svoje povinnosti, alebo je jeho činnosť v rozpore 

s týmto štatútom a zmluvou so STZ, môže mu byť na návrh športového riaditeľa a po rozhodnutí VV 

STZ pozastavený štatút reprezentanta, prípadne môže byť vylúčený z reprezentácie. Reprezentant 

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. V prípade 

vylúčenia z reprezentácie, alebo pozastavenia alebo straty štatútu mládežníckeho reprezentanta,  

mládežnícky reprezentant stráca nárok na finančný príspevok na aktuálny rok v zmysle bodov 8) a 9). 

17) 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. 


