
Z M L U V A      O      Š P O R T O V E J      R E P R E Z E N T Á C I I 

 
Uzatvorená medzi: Slovenská skialpinistická asociácia 

   Tr. SNP 40 

   974 01 Banská Bystrica 

 

zastúpeným:  MUDr, Belicová Katarína, prezident 

(ďalej SSA) 

 

a 

 

meno:    

 

rodné číslo:   

 

adresa:    

(ďalej reprezentant) 

 

I. Predmet zmluvy. 

 

Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností strán pri zabezpečení reprezentácie Slovenskej republiky 

v skialpinizme. 

 

II. Povinnosti SSA 

 

SSA vytvára v rámci svojich možností organizačno – materiálne podmienky pre úspešné plnenie úloh reprezentanta 

SR a zabezpečuje najmä: 

1. Zabezpečenie účasti na pretekoch vybraných trénerskou radou a schválených  SR SSA a na sústredeniach na 

základe nominácie trénerov  a správnej rady SSA a schválenia  správnej rady SSA. 

2. Účasť trénerov pri príprave a pretekoch, prípadne ďalších členov realizačného tímu. Forma účasti - 

Kondičné sústredenia s kondičnou previerkou 

3.  Primerané materiálové vybavenie na športovú činnosť a  regeneráciu 

4- Základné lekárske vyšetrenia v rámci kontroly úrovne a účinnosti športovej prípravy (min. 2 x ročne)  

Systémom určenia termínu návštevy určeného strediska v časovom predstihu minimálne mesiac v termíne 

jar cca april a jeseň cca november, na ktorých sa reprezentant zúčastní podľa rozpisu - výmeny su možné len 

medzi pretekármi v harmonograme, doplnkové vyšetrenia podla záujmu pretekárov a možností zväzu. 

5.  Prezentácia výsledkov pretekárov v dostupných mediách formou tlač. správ, vystúpení, tlač. konferencie,.. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Práva SSA. 

 

1. Určovať zloženie reprezentačných družstiev a realizačných tímov. 

2. Nominovať reprezentantov a členov realizačného tímu na podujatia vybraté a schválené rénerskou radou 

a správnou radou SSA. Na základe nominačných kritérií predložených trénerskou radou, schválených SR za 

prítomnosti  zástupcu pretekárov podla kalendára podujatí ISMF a SSA 

3. Rozhodovať o príprave reprezentačných družstiev / športovej, regeneračnej a doplnkovej / 

4. Rozhodovať o vyradení z reprezentačného družstva. Na základe schválenia správnou radou, na podnet trénerov, 

dopingových, disciplinárnych priestupkoch, neospravedlnená neúčasť na vybraných podujatiach, nedodržiavanie 

zmluvných povinností. 

5. Kontrolovať dodržiavanie tréningového procesu - forma kontroly  je daná absolvovaním kondičných 

previerok, lekárskej prehliadky a vybraných podujatí, ktoré budú dodatkom zmluvy a spôsob zaobchádzania 

s materiálom SSA. 

 

 



 

IV. Povinnosti reprezentanta. 

 

1. Absolvovať predpísaný tréningový proces v rámci ročného tréningového cyklu (ďalej RTC), podľa zásad 

koncepcie činnosti reprezentačného družstva na príslušný RTC a viesť o tom evidenciu. Reprezentanti ktorých 

nevedú tréneri z trénerskej rady  sú povinný  tréningový proces evidovať a zasielať ho elektronicky v stanovený 

čas trénerskej rade v požadovanej forme. 

2. Podriadiť sa stanovenému režimu, testovaniu, dodržiavať pokyny trénerov a členov realizačného tímu. 

3. Dbať o svoje zdravie a fyzickú kondíciu 

4. Dodržiavať stanovy SSA a vystupovať ako reprezentant SSA, čestne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú 

republiku. 

5. Na medzinárodných aj domácich pretekoch určených SSA, pri oficiálnych častiach podujatí, kt. sa rozumejú 

zahájenie podujatia - šampionátu,... vyhlasovacie ceremoniály a vystupovanie na stupne vítazov, brefingy 

a poučenia o trati, tlačové konferencie, iné používať oficiálny odev- so znakmi statnej prislusnosti a výstroj 

reprezentačného družstva vid dodatok 2 

6.  Dôstojne prezentovať reklamu zmluvných partnerov zabezpečenú SSA na všetkých medzinárodných 

podujatiach doma aj v zahraničí a na podujatiach organizovaných a podporovaných SSA  - viď.dodatok 1. 

7. Materiál pridelený reprezentantovi je majetkom SSA, kde je aj evidovaný. O jeho používaní rozhoduje SSA. 

8. Chrániť zverený majetok SSA a venovať mu stálu starostlivosť. Bezodkladne oznámiť poškodenie, stratu, alebo 

odcudzenie zvereného majetku SSA. 

9. Reprezentant je povinný mať uzatvorené vlastné úrazové poistenie. 

10. Informovať SSA o ponukách firiem za účelom individuálneho sponzorstva. 

11. Zmluvu o individuálnom sponzorstve môže reprezentant uzatvoriť so súhlasným podpisom prezidentom SSA po 

registrácii  zmluvy na sekretariáte SSA. Pre potreby sponzorskej reklamy má k dispozícii plochy podľa prepisov 

ISMF a povolení SSA. Reprezentant zodpovedá za plnenie svojich záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy 

o individuálnom sponzorstve. 

12. Pri uzatváraní zmluvy o individuálnom sponzorstve je reprezentant povinný rešpektovať exkluzivitu sponzora 

SSA. 

13. Dodržiavať svetový antidopingový kódex. 

14. Prezentácia  pretekára  na verejnosti, v médiách a pred inštitúciami bez predošlého súhlasu TR, SR je 

prezentáciou  názoru  fyzickej osoby, nie organizácie a je sám zodpovedný za obsah a dosah svojho konania 

a vyjadrení. 

V. Práva reprezentanta. 

 

1. Dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku a SSA. 

2. Uzatvárať zmluvy o individuálnom sponzorstve. 

3. Umiestniť reklamu individuálneho sponzora na inom, ako oficiálnom oblečení reprezentačného družstva. 

4. Konzultovať  náplň tréningu, regeneráciu, stravu, zdravot. stav so zodpovedným trénerom alebo lekárom. 

5. Využívať majetok SSA potrebný na športovú činnosť, pridelenú výstroj a športové zariadenia v majetku SSA. 

6. Na zabezpečenie dopravy, ubytovania, stravovania, tréningu a ďalších potrebných služieb počas trvania akcií 

organizovaných SSA podľa možností SSA. 

 

VI. Sankcie za neplnenie povinnosti 

 

1. V prípade samovoľného a bezdôvodného porušenia zmluvy  aj samovoľného ukončenia pred skončením jej 

platnosti bude SSA požadovať finančnú náhradu vynaložených prostriedkov na športovú činnosť 

reprezentanta. SSA si bude o nákladoch na reprezentanta viesť evidenciu. O výške finančnej náhrady 

rozhodne správna rada SSA. 

 

VI. Ostatné ustanovenia. 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.6. do 30.5. bežného roku. 

2. Ukončenie platnosti zmluvy pred uplynutím dojednanej doby je možné na základe: 

- vylúčenia z reprezentácie na základe povinnosti vyplývajúcej z obsahu  zmluvy  

- písomnej dohody oboch zmluvných strán 

- vážnych zdravotných problémov, potvrdených písomne športovým lekárom. 

- Pisomnou výpovedou jednej strany 

3. V prípade ukončenia  platnosti zmluvy pred uplynutím dojednanej doby je reprezentant povinný do 15 dní  od 

ukončenia platnosti zmluvy odovzdať všetok jemu zverený materiál v sídle SSA poverenej osobe. 

4. Prípadné spory, vzniknuté pri plnení tejto zmluvy, bude riešiť správna rada za účasti revizora SSA. 



 

VII. Záverečné ustanovenia. 

 

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy možno vykonať iba písomne so súhlasom oboch strán. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží reprezentant a jeden je uložený v sídle SSA 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania. 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici  dňa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Belicová Katarína        reprezentant 

    Prezident SSA 


