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ŠTATÚT REPREZENTANTA SR – SAPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na 
športových podujatiach doma i v zahraničí je 

najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - 
športovcovi SR. Svojimi postojmi, prezentovaním 

občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje 
respektíve formuje nielen svoj vlastný obraz, ale 

predovšetkým obraz Slovenska a SAPR.   
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Článok 1 - Úvodné ustanovenia 

1. Slovenská asociácia pretláčania rukou  (SAPR) je národným športovým zväzom, ktorý 
má formu občianskeho združenia s právnou subjektivitou, ktoré dobrovoľne vytvorili 
členské subjekty, pôsobiace na území Slovenskej republiky, v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  

2. Tento štatút reprezentanta Slovenskej republiky (ďalej len „štatút reprezentanta“ alebo 
“štatút”) sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.  

3. Pre účely tohto štatútu je športovým reprezentantom Slovenskej republiky (ďalej len 
„reprezentant“) v súlade s § 29 ods. 2 zákona o športe občan Slovenskej republiky, 
ktorý bol nominovaný za člena športovej reprezentácie SAPR. 

 
4. Nominácia športovca na medzinárodné súťaže schválené SAPR podlieha schváleniu 

Výkonným výborom na návrh reprezentačného trénera. 
 
Článok 2 - Povinnosti reprezentanta 
 

1. Reprezentant SR je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré 
meno Slovenskej republiky a SAPR. 

2. Reprezentant SR je príkladom pre ostatných športovcov: nesmie požívať alkoholické 
nápoje, omamné látky, zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať verejné 
pohoršenie, alebo iným akýmkoľvek spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na 
ktorú bol nominovaný (vrátane dopravy).  

3. Reprezentant SR je povinný zúčastniť sa reprezentačných akcií (sústredení, zrazov, 
plánovaných spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných 
súťaží, Majstrovstiev SR, lekárskych a biochemických vyšetrení, dopingovej kontroly 
v SR a v zahraničí), na ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom a schválený 
VV SAPR. Výnimku povoľuje Výkonný výbor SAPR.  

4. Reprezentant SR je povinný vopred ospravedlniť svoju neúčasť u svojho 
reprezentačného trénera. Ignorovanie spoločných reprezentačných zrazov a tréningov 
bude mať za následok vylúčenie z reprezentácie.  

5. Reprezentant SR je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.  
6. Reprezentant SR je povinný na akciách reprezentácie dodržiavať pokyny 

reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie a spolupracovať s ním, ako aj s 
ostatnými členmi reprezentačného družstva a realizačného tímu.  

7. Reprezentant SR je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku 
u športového lekára minimálne raz do roka, dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne 
informovať reprezentačného trénera o jeho zmenách.  

8. Reprezentant SR je povinný počas celej reprezentačnej akcie, na ktorú je 
nominovaný SAPR, používať výlučne reprezentačné oblečenie a propagovať (aj na 
sociálnych sieťach) výlučne sponzorov SAPR. Je povinný starať sa o pridelené 
reprezentačné oblečenie, v prípade ukončenia reprezentácie ho vrátiť v bezchybnom 
stave v dohodnutom termíne, v prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.  

9. Reprezentant SR je povinný sa 1x ročne zúčastniť na prípadných akciách, 
usporiadaných v prospech sponzorov SAPR, po dohode s reprezentačnými trénermi a 
VV SAPR.  
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10. Reprezentant SR je povinný sa riadiť platnými stanovami SAPR, predpismi a 

pravidlami SAPR, resp. usporiadateľom súťaže, rešpektovať pokyny vedúceho 
výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný. Pri neplnení si povinností bude 
reprezentant postihovaný podľa Disciplinárneho poriadku SAPR.  

11. Reprezentant SR by sa mal vyjadrovať uvážlivo vo vzťahu k jednotlivým médiám, aj 
elektronickým, tak, aby nepoškodzoval reputáciu SAPR, mal by sa vyvarovať 
kritizovaniu kolegov pretekárov, trénerov, rozhodcov a usporiadateľov súťaží v 
médiách tak, aby týmto vyjadrením nebola znížená ich vážnosť a reputácia u odbornej 
verejnosti. V prípade, že sa Výkonný výbor SAPR rozhodne, že SAPR nebude 
komunikovať s niektorými vybranými tendenčnými médiami, športovec by sa mal 
riadiť odporúčaniami funkcionárov vedenia SAPR pri osobnej komunikácii s týmito 
médiami. 

12. V prípade, ak reprezentant SR odmietne štart na reprezentačnej akcii SPAR, bude 
riešený podľa Disciplinárneho poriadku SAPR.  

13. Reprezentant  SR  je  povinný  dôsledne  si  plniť  povinnosti,  vyplývajúce  mu  zo  
Svetového antidopingového kódexu a jeho monitorovacieho systému ADAMS - 
(Anti-Doping Administration & Management System).  

 
Pri závažnom porušení vyššie citovaných povinností Štatútu, bude reprezentant vylúčený z 
reprezentácie SR na základe rozhodnutia Výkonného výboru SAPR  na dobu minimálne 1 rok. 
 
Článok 3 - Práva  reprezentanta 
 

1. Reprezentant SR má právo na  reprezentovať Slovenskú republiku a SAPR ak splnil 
stanovené podmienky a na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží. 

2. Reprezentant SR má právo nosiť reprezentačné oblečenie na oficiálnych športových 
podujatiach ako aj na podujatiach ktoré majú národný charakter, prípadne sa ich 
zúčastňuje ako pozvaný hosť. 

3. Reprezentant SR ma právo počas reprezentácie na vrcholných podujatiach využívať 
ubytovacie zariadenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami WAF a EHF. 

4. Reprezentant SR ma právo po konzultácii s VV SAPR a reprezentačným trénerom 
zúčastniť sa aj iných medzinárodných súťaži. 

5. Reprezentant SR ma právo využívať svoj štatút na zviditeľnenie slovenského športu 
ako aj svojej osoby. 

6. Reprezentant SR má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. 
navrhovať ideálne formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho 
tréningového programu v spolupráci s reprezentačným trénerom resp. realizačným 
tímom. 

 
Článok 4 – Kritéria na zaradenie do reprezentácie 
 

1. Nominačnou súťažou na vrcholné podujatia v danom roku sú Majstrovstvá 
Slovenska, ak VV SAPR a reprezentačný tréneri neurčia ináč v danom roku. Platí pre 
všetky vekové kategórie ako aj kategórie športovcov s hendikepom. 

2. Reprezentanti SR sú zaradený z pravidla do výkonnostných tried: 
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A – športovci , ktorý na poslednej vrcholnej súťaži (myslí sa majstrovstvá sveta 
a majstrovstvá Európy) dosiahli 1., 2., alebo 3. miesto.  
Reprezentant, ktorý vynechal jednu zo súťaží (myslí sa majstrovstvá sveta 
a majstrovstvá Európy), so súhlasom reprezentačného trénera, bude posudzovaný 
podľa predošlej súťaže kde sa umiestnil na 1., 2., alebo 3,. mieste. 
B – športovci, ktorý na poslednej vrcholnej súťaži (myslí sa majstrovstvá sveta 
a majstrovstvá Európy) dosiahli 4. až 6. miesto.  
C – športovci, ktorý na poslednej vrcholnej súťaži (myslí sa majstrovstvá sveta 
a majstrovstvá Európy) dosiahli horšie ako 6.  miesto. A športovci, ktorí boli 
nominovaný na nominačnej súťaži a v predošlom roku neboli reprezentantmi SR. 
Platí pre všetky vekové kategórie ako aj kategórie športovcov s hendikepom. 
  

3. Reprezentačný tréneri majú právo nenominovať športovca do reprezentácie SR, ktorý 
nespĺňa kritéria bezúhonnosti, etiky a dobrej morálky. Taktiež športovca, ktorý 
odmieta  dôsledne  si  plniť  povinnosti,  vyplývajúce   zo Svetového antidopingového 
kódexu. 

4. Na základe výkonnostných tried určuje VV SAPR aj pravidla financovania súvisiace 
s účasťou na medzinárodných súťažiach (myslí sa predovšetkým majstrovstvá sveta 
a majstrovstvá Európy). 
 

Článok 6 – Strata štatútu reprezentanta 
 
Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta: 

a) dňom vyradenia z reprezentácie na návrh reprezentačného trénera a schválením VV 
SAPR 

b) vyradením z reprezentačného tímu na základe disciplinárneho priestupku 
c) dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta 
d) odmietnutím reprezentovať SAPR a SR. 
e) na vlastnú žiadosť  

 
Článok 5 – Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto smernicu, prerokoval  a schválil výkonný výbor SAPR na svojom riadnom 
zasadnutí dňa: 14.12.2018 

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia výkonným výborom  SAPR s 
účinnosťou od 14.12.2018 

3. Zmeny v smernici je možné vykonať len po predchádzajúcom schválení  konferenciou  
SAPR. 

 
 
 
Na Donovaloch dňa: 14.12.2018 
 
 
 

        Ján Gemánus 
        Prezident SAPR 
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