
Štatút reprezentanta Slovenskej republiky – Slovenskej 

kanoistiky sekcie hladkých vôd. 

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenie 

Štátna športová reprezentácia Slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd je tvorená na základe 

nominačných kritérií na danú sezónu a je schválená Výkonným výborom Slovenskej kanoistiky sekcie 

hladkých vôd. Reprezentácie Slovenskej kanoistiky sekcie hladkých vôd sú schvaľované v kategóriách 

seniorov, do 23 rokov, juniorov a kadetov. Účelom štatútu reprezentanta SR sekcie hladkých vôd je 

vymedziť práva, povinnosti a vzájomné vzťahy medzi športovcom a Slovenskou kanoistikou sekciu 

hladkých vôd. 

Článok II 

Reprezentant / vybraný športovec 

1. Reprezentant Slovenskej republiky v kanoistike je športovec ktorý je schválený VV SK SHV do 

reprezentačného družstva v danej kategórii na daný rok. 

2. Po podpísaní štatútu a schválení výkonným výborom Slovenskej kanoistiky SHV sa športovec 

stáva reprezentantom Slovenskej republiky a Slovenskej kanoistiky na daný rok. 

3. Reprezentant môže byť Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

zaradený do skupiny vybraných športovcov na daný rok, ktorým bude pridelená finančná 

dotácia na športovú prípravu. V takom prípade je zodpovedná osoba za športovú prípravu 

vybraného reprezentanta povinná vypracovať za účelom čerpania finančnej dotácie 

Harmonogram športovej prípravy (HŠP), ktorý bude zaslaný športovému riaditeľovi SK SHV a 

prejde schválením Slovenskou kanoistikou sekciou hladkých vôd. Takýto HŠP je neoddeliteľnou 

súčasťou športovej prípravy vybraného športovca, ktorému boli pridelené finančné prostriedky 

na športovú prípravu. 

Článok III 

Úlohy reprezentanta / vybraného športovca 

1. Dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku a Slovenskú kanoistiku. 

2. Dodať na čas a riadne vypracovaný HŠP na daný rok prostredníctvom zodpovednej osoby za 

športovú prípravu reprezentanta. 

3. Dodržiavať zákony Slovenskej republiky. 

4. Dodržiavať zásady fair play, Medzinárodného olympijského výboru (IOC), predpisy 

Medzinárodnej antidopingovej agentúry (WADA) a Antidopingovej agentúry Slovenskej 

republiky (SADA), smernice a pravidlá Slovenskej kanoistiky (SK), Medzinárodnej kanoistickej 

federácie (ICF) a Európskej kanoistickej asociácie (ECA). 

5. Dodržiavať časový plán a miesta podujatí podľa platného HŠP na daný rok. Prípadnú zmenu 

HŠP je možné uskutočniť na základe objektívnych skutočností, pod podmienkou neodkladnej 

informovanosti a následnom súhlase športového riaditeľa Slovenskej kanoistiky sekcie 

hladkých vôd písomnou formou.  

6. Zúčastniť sa na všetkých podujatiach reprezentačného družstva, na ktoré bol reprezentant 

nominovaný a na nich akceptovať všetky rozhodnutia ustanoveného vedúceho akcie. 

7. Používať na oficiálnych športových akciách Slovenskej kanoistiky výlučne pridelené 

reprezentačné oblečenie. 

8. Zaobchádzať hospodárne so zvereným majetkom a materiálom Slovenskej kanoistiky, 

zabezpečiť jeho dobrý stav a prevádzky schopnosť, neodpredať ho, ani iným spôsobom 

nescudziť. Na základe rozhodnutia športového riaditeľa Slovenskej kanoistiky sekcie hladkých 

vôd zverený majetok bezodkladne na vyzvanie vrátiť. 



9. Pravidelne sa zúčastňovať podľa pokynov Slovenskej kanoistiky SHV a v spolupráci 

s rezortnými športovými centrami lekárskych vyšetrení, záťažových vyšetrení a testovacích 

zrazov. 

10. Hlásiť ihneď akúkoľvek zmenu zdravotného stavu športovému riaditeľovi Slovenskej kanoistiky  

SHV, osobnému trénerovi a zodpovednému lekárovi, ktorá by mohla ovplyvniť športovú 

prípravu reprezentanta a plánované akcie. 

11. Neuzatvárať žiadnu obchodnú zmluvu, na základe ktorej by bol reprezentant obmedzený plniť 

svoje záväzky voči Slovenskej kanoistike SHV na podujatiach organizovanými 

a zastrešovanými Slovenskou kanoistikou  SHV. 

12. Na medzinárodných podujatiach zastrešovanými Slovenskou kanoistikou SHV, môže využívať 

voľné plochy na svojom výstroji a výzbroji na to určené, na reklamu tretích strán, ktorú si 

zabezpečil sám alebo prostredníctvom tretej osoby, len so súhlasom Slovenskej kanoistiky 

SHV, akceptujúc exkluzivitu partnerov Slovenskej kanoistiky  SHV. 

 

Článok IV 

Ochrana osobných údajov 

1. Športovec poskytuje Slovenskej kanoistike SHV osobné údaje v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. 

b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

aby Slovenská kanoistika SHV spracovalo a uschovávalo jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné 

na účely tejto zmluvy. Slovenská kanoistika SHV sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi 

zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, týkajúcimi sa ochrany 

osobných údajov. 

2. Osobné údaje a iné dôverné informácie športovca, poskytnuté Slovenskej kanoistike SHV 

slúžia výlučne pre naplnenie predmetu zmluvy a nebudú poskytované ďalej tretím stranám 

okrem tých na základe osobitných zákonov ako napr. príslušný inšpektorát práce, daňový úrad, 

sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní a okrem tých, ktoré 

priamo vstupujú do vykonateľnosti účelu zmluvy. Osobné údaje sa budú uchovávať podľa 

osobitných zákonov. 

3. Športovec má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, 

blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 22, § 23 a  § 24 zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Článok V 

Zabezpečenie reprezentanta / vybraného športovca 

1. Slovenská kanoistika sekcia hladkých vôd zabezpečí športovú prípravu reprezentanta na 

základe odsúhlaseného harmonogramu športovej prípravy (HŠP) na daný rok, účasť na 

reprezentačných podujatiach podľa nominačných kritérií a schváleného finančného rozpočtu na 

daný rok. 

 

Článok VI 

Platnosť štatútu reprezentanta / vybraného športovca 

1. Štatút reprezentanta nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a jeho platnosť končí 

príslušným kalendárnym rokom.  

2. V prípade nedodržania niektorého z bodov v Článku III, môže výkonný výbor Slovenskej 

kanoistiky SHV, alebo disciplinárna komisia Slovenskej kanoistiky  určiť postih.  

3. V prípade priestupku, respektíve nedodržania povinností vyplývajúcich zo smerníc Slovenskej 

kanoistiky, respektíve zmluvy s reprezentantom (Štatútu reprezentanta), výkonný výbor 

Slovenskej kanoistiky SHV rozhodne o ďalšom zotrvaní postihnutého v reprezentačnom 



družstve Slovenskej kanoistiky SHV, ako aj o následnom využití štátnych finančných 

prostriedkov na reprezentanta. 

4. V prípade priestupku alebo porušenia dohôd, disciplinárna komisia Slovenskej kanoistiky  alebo 

výkonný výbor Slovenskej kanoistiky SHV rozhodne, že Slovenská kanoistika môže požadovať 

od reprezentanta spätné navrátenie štátnych finančných prostriedkov určených na finančné 

zabezpečenie daného reprezentanta v rámci schváleného harmonogramu športovej prípravy 

a harmonogramu reprezentačných podujatí na daný rok. 

5. Reprezentant stráca svoj štatút dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta, 

alebo jeho vyradením z reprezentačného družstva na základe neplnenia výkonnostných kritérií 

v súlade s nominačnými kritériami, dňom vyradenia z reprezentačného družstva na základe 

porušenia jednotlivých bodov tohto Štatútu reprezentanta. 

 

 

Meno reprezentanta........................................................Podpis......................Dátum........................... 

 

Meno zákonného zástupcu.............................................Podpis.......................Dátum.......................... 

 

Predseda SK SHV...........................................................Podpis.......................Dátum........................... 


