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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“).  

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) Športový riaditeľ NTC – osoba s trénerskou licenciou STZ (A alebo B), ktorá riadi a koordinuje 
všetky činnosti súvisiace s fungovaním NTC, zabezpečuje vytváranie podmienok pre činnosť 
NTC a skauting všetkých kandidátov na zaradenie do NTC. 

2) Šéftréner NTC – spravidla profesionálny tenisový tréner s  licenciou STZ (A alebo B). Riadi 
a koordinuje športovú prípravu a tréningový proces v NTC a koordinuje činnosť ostatných 
trénerov NTC. 

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

4) lekár – zodpovedá za zdravotnú starostlivosť športovcov. 
5) kondiční tréneri – podľa pokynov šéftrénera NTC vedú a riadia tréningový proces. 
6) 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 30.11.2018, k tomuto dňu dosiahli vek nad 18 rokov a zároveň sú 
k 30.11.2018  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. 

 
 
 



Slovenský tenisový zväz číslo predpisu : 2019/VV0412/013 

3 
 

 
   

Skupina I. 
 

Skupina II. 
Skupina III. 
Juniorskí 
športovci 

v NTC do 18r. 

Skupina IV. 
Reprezentanti 

SR pre DC a 
FC. 

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. 
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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 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 nominovanej štvorice/pätice; pre WG a 1.EAG Davis Cupu a WGI a WGII 
Fed Cupu platí odmena 3.000 USD, pre finálovú skupinovú časť WG Davis Cupu 5.000 USD, 

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; pre WG a 1.EAG Davis Cupu a WGI a WGII Fed Cupu platí odmena 1.500 USD; 

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; pre WG a 1.EAG Davis Cupu a WGI a WGII Fed Cupu platí odmena 3.000 USD, 
pre finálovú skupinovú časť WG Davis Cupu 5.000 USD; 

- vo výške 1.000 USD v prípade, že už je rozhodnuté o víťazovi jednotlivého stretnutia, 
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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; pre WG a 1.EAG Davis Cupu a WGI a WGII Fed Cupu platí odmena 1.500 USD, 
pre finálovú skupinovú časť Davis Cupu 2.500 USD; 

- 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.  

6) Spôsob určenia odmeny za účasť na reprezentačnom stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu, uvedený 
v bode 5) pre Skupinu I. sa použije u každého 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. 

7) 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. 

8) 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. 

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

10) 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. 
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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.   

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. 
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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. 
 
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) Finančný príspevok pre hráčov je vyplácaný štvrťročne zálohovo vopred k 31.1., 30.4., 31.7. 
a 31.10. vo výške ¼ ročnej výšky príspevku, podmienkou vyplatenia zálohy je predloženie 
kompletného vyúčtovania za predchádzajúce obdobie. 

4) Ak športovec nesplní k 30.6.2019 predbežný výkonnostný cieľ, má na rok 2019 nárok len na 50% 
sumy podľa ods.2) tohto článku. 

5) 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. 

6) Bez uzatvorenia Zmluvy o finančnom príspevku so špecifikáciou práv a povinností športovca a 
STZ nemá športovec nárok na vyplatenie finančného príspevku.  

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

8) 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 
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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 12.4.2019 a nadobúda účinnosť  dňom schválenia. 

Jeho schválením strácajú platnosť pôvodné predpisy upravujúce túto problematiku. 
 
 


