ŠTATÚT KOMISIE ŠTÁTNEJ REPREZENTÁCIE SZK

I. POVINNOSTI REPREZENTANTA
V zmysle tohto Štatútu komisie štátnej reprezentácie SZK je reprezentant SZK povinný:
a) aktívne sa podieľať na činnosti reprezentácie,
b) zasielať na sekretariát SZK všetky materiály a dokumenty ku ktorým je vyzvaný,
za účelom zabezpečenia reprezentačných činností,
c) nahlásiť všetky zmeny v uvedených materiáloch a dokumentoch bez zbytočného
odkladu, odkedy k zmene dôjde,
d) zúčastňovať sa sledovaných súťaží, člen užšej reprezentácie je povinný
ospravedlniť svoju prípadnú neúčasť u reprezentačného trénera bez zbytočného
odkladu, potom čo sa o svojej neúčasti dozvedel (platí len pre starší dorast
a vyššie kategórie),
e) zúčastňovať sa na spoločných sústredeniach reprezentácie, prípadnú neúčasť
musí vopred oznámiť reprezentačnému trénerovi,
f) na akciách reprezentácie dodržiavať správnu životosprávu
a nariadenia
reprezentačných trénerov, dodržiavať zásady slušného správania, dodržiavať
morálne zásady a dôstojne reprezentovať SZK,
g) dbať na udržiavanie výkonnosti a hmotnosti kategórie v ktorej je zaradený, ak
v nej chce byť nominovaný,
h) mať hmotnosť definovanú pre kategóriu, v ktorej bol nominovaný na príslušnú
súťaž, ( v prípade nedodržania tejto povinnosti a nenahlásenia tejto skutočnosti
pred vycestovaním na akcie reprezentácie, je reprezentant povinný nahradiť
prípadnú, týmto svojím konaním spôsobenú škodu SZK),
i) starať sa o zverené prostriedky SZK a po akcii ich vrátiť osobe za ne zodpovednej,
j) mať vystavený vlastný platný cestovný pas,
k) dodržiavať všetky pokyny reprezentačných trénerov,
l) dodržiavať stanovy SZK,
m) vo vlastnom záujme dodržiavať antidopingové pravidlá a vyhlášky, s ktorými sa
oboznámi z internetovej stránky SZK v sekcii antidopingovej komisie, zároveň sa
zaväzuje dodržiavať povinnosti z toho vyplývajúce,
n) reprezentant zároveň súhlasí s monitoringom výkonnosti a tréningového
zaťaženia zo strany reprezentačných trénerov, prípadne poverených zástupcov
jednotlivých komisií SZK, rovnako súhlasí s realizáciou funkčnej diagnostiky
fyziologických a biomechanických ukazovateľov, ako aj biochemických markerov
úrovne trénovanosti,
o) reprezentant súhlasí s prípadnou komplexnou diagnostikou vykonávanou zo
strany poverených osôb, za účelom zistenia odozvy organizmu na zaťaženie,
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pričom súčasťou diagnostiky môže byť aj realizácia odberov telesných tekutín
(slín, potu, moču a odberu kapilárnej krvi) za účelom ich biochemickej analýzy,
II. PRÁVA REPREZENTANTA
a) reprezentant má právo aktívne sa podieľať na činnosti reprezentácie,
b) reprezentant má právo byť pozývaný, informovaný a zúčastňovať sa na akciách
SZK spojených s reprezentáciou,
c) reprezentant je oprávnený v prípade porušenia jeho práv, obracať sa na orgány
SZK,
d) reprezentant je oprávnený na základe výsledkov zo sledovaných súťaží, ako aj na
základe sledovania a posúdenia výkonnosti, uchádzať sa o nomináciu na
medzinárodné turnaje, ako aj o nomináciu na ME a MS,
e) reprezentant má na základe požiadania právo byť informovaný o hodnotení svojej
výkonnosti zo strany reprezentačných trénerov,
f) reprezentant má právo byť včas informovaný o podmienkach nominácie na
jednotlivé reprezentačné akcie,
g) reprezentant má právo na úhradu nákladov spojených s reprezentáciou v takej
výške, ako mu bola schválená príslušným orgánom SZK,
h) reprezentant má právo odmietnuť reprezentovať, ak podmienky za ktorých mu
bola nominácia schválená, nie je schopný splniť,
i) reprezentant má právo na odmenu za dosiahnutie výsledkov na ME, alebo MS, ak
táto bola v prospech SZK poskytnutá na základe týchto výsledkov, zo strany
štátnych orgánov SR zabezpečujúcich starostlivosť o šport,
III. POVINNOSTI TRÉNERA ŠTÁTNEJ REPREZENTÁCIE
Tréner ŠR sa vo svojej činnosti riadi záväznými platnými materiálmi SZK, uzneseniami
a nariadeniami orgánov SZK. Osobne zodpovedá VV SZK za činnosť spojenú s reprezentáciou
a zabezpečením jej cieľov tak, aby bola zabezpečená kvalita výsledkov na sledovaných
nominačných turnajoch a majstrovských šampionátoch.
Svoju činnosť zameriava na nasledujúce úlohy:
a) Vypracuje tréningový plán pre súťažnú sezónu, ktorý musí obsahovať termíny
konania sústredení a ich ciele a zameranie, sledované súťaže, ktorých sa plánuje
reprezentácia zúčastniť, predbežnú kalkuláciu nákladov a tréningový plán je
povinný predložiť VV SZK,
b) konzultuje tréningové plány pretekárov reprezentácie s klubovými trénermi,
c) aktívne sleduje a hodnotí výkonnostnú úroveň pretekárov na sledovaných
súťažiach, konzultuje s reprezentantom jeho výkony a predkladá mu návrhy na
zlepšenie výkonnosti,
d) po skončení sledovaného obdobia danej kategórie, vytvorí na základe
dosiahnutých výsledkov rebríček pretekárov a predloží návrh užšej a širšej
reprezentácie na schválenie VV SZK,
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e) vedie evidenciu reprezentantov,
f) na základe dosahovaných výsledkov a celkového hodnotenia vykonáva nomináciu
reprezentantov na akcie reprezentácie s ich dosiahnutým bodovým hodnotením,
ktorú predkladá VV SZK,
g) pri organizácii reprezentačných akcií predkladá VV SZK alebo poverenému členovi
vedením reprezentácie časový plán akcie, zoznam pozvaných reprezentantov,
finančnú kalkuláciu nákladov, personálne a materiálne zabezpečenie,
h) počas akcií reprezentácie plne zodpovedá za činnosť reprezentácie, zabezpečuje
všetky náležitosti spojené s reprezentantmi. Je povinný zabezpečiť, aby sa počas
akcií účastníci správali podľa základných noriem slušnosti, dodržiavali správnu
životosprávu a plnili jeho nariadenia,
i) zabezpečuje súdržnosť a dobré vzájomné vzťahy v reprezentácii,
j) po ukončení akcie reprezentácie, predkladá písomné vyhodnotenie akcie VV SZK.
IV. PRÁVA TRÉNERA ŠTÁTNEJ REPREZENTÁCIE
a) Predkladať VV SZK návrhy spojené s reprezentáciou a nomináciou na
reprezentačné akcie,
b) navrhovať zaradenie, alebo vyradenie pretekárov do reprezentácie na základe ich
komplexného hodnotenia
c) na základe Hospodárskych smerníc a ekonomických možností SZK mať preplácané
náklady spojené s jeho činnosťou,
d) byť odmeňovaný podľa množstva pridelených prostriedkov z MŠ SR na činnosť
trénerov,
e) žiadať sekretariát zväzu o spoluprácu pri činnosti spojenej s reprezentáciou,
f) navrhovať VV SZK odmenenie úspešných reprezentantov z vlastných prostriedkov
SZK,
g) predkladať Komisii štátnej reprezentácie na riešenie reprezentantov, ktorí porušili
jeho nariadenia alebo povinnosti reprezentanta, v prípade závažného porušenia
disciplíny a povinností môže podnet na disciplinárne konanie predložiť priamo
Disciplinárnej komisii SZK.
V. PREHLÁSENIE REPREZENTANTA
Svojim podpisom reprezentant (v prípade neplnoletosti aj jeho zákonný zástupca)
prehlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami a povinnosťami uvedenými v tomto
Štatúte komisie štátnej reprezentácie SZK, týmto porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Meno a priezvisko:______________________________________
Podpis:_______________

Podpis zákonného zástupcu:_________________
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