
Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v ľadovom 
hokeji 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len “SZĽH”) je národným športovým zväzom v 
zmysle § 16 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej len “Zákon o športe“), ktorý má výlučnú pôsobnosť pre šport 
ľadový hokej na území Slovenskej republiky,  a ktorý výhradne zabezpečuje účasť 
štátnej reprezentácie v ľadovom hokeji na významných súťažiach, vrátane 
zabezpečenia športovej prípravy na takéto súťaže.  

1.2. Marketing SZĽH, spol. s r.o. (ďalej len “M-SZĽH”) je obchodná spoločnosť, ktorej 
jediným spoločníkom je SZĽH a ktorá vykonáva reklamné, marketingové a obchodné 
práva, ktoré jej boli postúpené na základe osobitnej zmluvy so SZĽH. 

1.3. Tento Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v ľadovom hokeji  (ďalej len “Štatút”) 

sa vydáva na základe § 29 ods. 3 Zákona o športe a čl. 4.1.3 Stanov SZĽH. 
1.4. Pre účely Štatútu je športovým reprezentantom Slovenskej republiky v ľadovom hokeji 

(ďalej len “Reprezentant”) v súlade s § 29 ods. 2 Zákona o športe občan Slovenskej 
republiky, ktorý bol SZĽH nominovaný ako športovec do  športovej reprezentácie v 
ľadovom hokeji  v akejkoľvek vekovej kategórii.  

1.5. Pre účely Štatútu sa za “reprezentačnú akciu” považuje každá akcia určená SZĽH, ktorá 
je ako časový úsek vymedzená  nominačným listom SZĽH,  najmä majstrovstvá sveta, 
zimné olympijské hry, iné turnaje s účasťou slovenskej hokejovej reprezentácie, 
prípravné zápasy, výcvikové tábory alebo sústredenia vrátane tréningov, regenerácie a 

osobného voľna. 
1.6 Pre účely Štatútu sa  “realizačným tímom” rozumejú iné osoby ako športovci, ktorí boli 

SZĽH nominovaní do športovej reprezentácie pre reprezentačnú akciu.  
 

Článok II. 
Všeobecné povinnosti Reprezentanta 

2.1. Reprezentant sa zaväzuje: 

a) zúčastniť sa reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný, 
b) riadne a dostatočne vopred sa  ospravedlniť v prípade neúčasti na 

reprezentačnej akcii, aj s vysvetlením a preukázaním  dôvodu takejto neúčasti, 

c) dodržiavať program reprezentačnej akcie a pokyny hlavného trénera a 
ostatných členov realizačného tímu počas reprezentačnej akcie, 

d) počas reprezentačnej akcie sa udržiavať v optimálnej fyzickej a psychickej 
kondícii, dbať o svoje zdravie, dodržiavať životosprávu, nepožívať alkoholické 
nápoje, dbať na pravidelnú regeneráciu a rehabilitáciu, vyvarovať sa dopingu v 
každej forme a nepožívať žiadne zakázané látky,  

e) informovať hlavného trénera a lekára reprezentácie o svojom zdravotnom 
stave (o zraneniach, absolvovaných lekárskych vyšetreniach a zákrokoch, 
užívaných liekoch) ako aj o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 
na jeho výkon počas reprezentačnej akcie, 

f) neužívať žiadne lieky  alebo iné prostriedky bez predchádzajúceho súhlasu  
športového lekára, akékoľvek užívanie liekov alebo  iných prostriedkov 



predpísaných iným lekárom oznámiť obratom hlavnému trénerovi a lekárovi 
reprezentácie,  

g) na požiadanie  oprávneného orgánu  kedykoľvek podrobiť sa 
antidopingovému testu, 

h) zdržať sa neslušného správania počas reprezentačnej akcie, a to ako pri 
vykonávaní športu, tak aj vo voľnom čase, 

i) zdržať sa  akéhokoľvek správania, ktoré by  mohlo vykazovať znaky fyzického, 
psychického alebo sexuálneho  obťažovania, rovnako je neprípustná 
akákoľvek forma správania, ktorá vykazuje znaky nerešpektovania cti, 
dôstojnosti, dobrého mena alebo profesionality iných reprezentantov alebo 

členov športovej reprezentácie,  
j) zdržať sa počas reprezentačnej akcie takého konania, v dôsledku ktorého by 

došlo ku škodám na majetku SZĽH alebo tretích osôb a v prípade preukázania 
úmyselného alebo nedbanlivostného zavinenia nahradiť vzniknutú škodu, 

k) zdržať sa účasti (osobne alebo prostredníctvom tretích osôb) na stávkových 
hrách súvisiacich so zápasom alebo zápasmi, na ktoré bol nominovaný, 

l) nosiť  reprezentačné oblečenie počas reprezentačnej akcie a v prípade, že na 
reprezentačnom oblečení sú vyobrazené aj  obchodné mená alebo obchodné 
značky alebo logá  partnerov  reprezentácie, je povinný tieto strpieť a zdržať 
sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by  mali viesť k odstráneniu alebo poškodeniu 
týchto vyobrazení.   

2.2. Reprezentant akceptuje a rešpektuje, že SZĽH je výlučným a výhradným nositeľom 
všetkých práv a oprávnení, ktoré sa viažu k športovej reprezentácií Slovenskej 
republiky v ľadovom hokeji. 

 

Článok III. 
Povinnosti Reprezentanta na sociálnych sieťach 

3.1 Reprezentant berie na vedomie, že v priestore sociálnych sietí (napr. Facebook, 

Instagram, Twitter) je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je spôsobilé 
ohroziť alebo ktoré by mohlo poškodiť  povesť a/alebo dobré meno SZĽH, dobré meno  
slovenskej hokejovej reprezentácie, česť alebo dobré meno realizačného tímu 
slovenskej hokejovej reprezentácie alebo jeho členov, rovnako  dobré meno členov 
SZĽH,   M-SZĽH a partnerov SZĽH a M-SZĽH. 

3.2 Za týmto účelom sa Reprezentant zaväzuje: 
a) na žiadosť realizačného tímu reprezentačného družstva, resp. trénera alebo 

vedúceho reprezentačného družstva poskytnúť všetky potrebné informácie 
(mená a prezývky) o svojich oficiálnych účtoch na sociálnych sieťach a strpieť 
monitoring týchto účtov počas reprezentačnej akcie, 

b) zdržať sa akejkoľvek aktivity na sociálnych sieťach v deň zápasu 
reprezentačného družstva, ak sa Reprezentant s realizačným tímom 
reprezentačného družstva nedohodne inak, 

c) počas reprezentačnej akcie sa na sociálnych sieťach nevyjadrovať k 
tréningovému procesu reprezentačného družstva, k výkonom 
reprezentačného družstva, k výkonom spoluhráčov reprezentačného družstva 
a k členom realizačného tímu reprezentačného družstva, ako ani  k výkonom 
protihráčov a  športových odborníkov, 



d) na sociálnych sieťach sa zdržať šírenia, publikovania a schvaľovania názorov 
alebo materiálov, ktoré vedú k propagácii či podpore skupín potláčajúcich 
základné práva a slobody či útočiacich na ľudskú dôstojnosť, 

e) nešíriť a nepublikovať na sociálnych sieťach texty a/alebo fotografie, ktoré sú 
spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobré meno alebo povesť športovej 
reprezentácie v ľadovom hokeji a/alebo SZĽH. 

 

Článok IV. 
Povinnosti Reprezentanta voči médiám a partnerom 

4.1. Reprezentant sa zaväzuje:  
a) správať sa a vystupovať na verejnosti, najmä prostredníctvom médií, 

profesionálnym spôsobom a v duchu etických a morálnych zásad, 

b) dodržiavať pokyny členov realizačného tímu a predstaviteľov SZĽH za účelom 
mediálnej propagácie a marketingových aktivít SZĽH, 

c) podľa pokynov SZĽH sa riadne a včas dostaviť na tlačové konferencie, 

rozhovory, podujatia či iné mediálne a marketingové výstupy, 
d) vystupovať pri mediálnych a marketingových výstupoch počas reprezentačnej 

akcie v oficiálnom reprezentačnom oblečení alebo výstroji, ktoré vyjadruje 
príslušnosť k slovenskej hokejovej reprezentácii, a ktoré nie je v rozpore so 

záväzkami SZĽH alebo M-SZĽH a ich zmluvných partnerov, 
e) zdržať sa vystupovania na iných komerčných akciách ako určených SZĽH počas 

trvania reprezentačnej akcie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu SZĽH, 
f) zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných SZĽH, ktorých účelom je rozvoj 

mládežníckeho hokeja na Slovensku alebo podujatí s charitatívnym 
významom. 

4.2. Povinnosť Reprezentanta zúčastňovať sa aktivít podľa bodu 4.1 písm. f) sa vzťahuje 
len na aktivity, organizované v čase reprezentačnej akcie; termíny a podmienky účasti 
na konkrétnej aktivite stanovuje SZĽH. V prípade konania aktivít podľa bodu 4.1 písm. 
f) mimo termínu reprezentačnej akcie je Reprezentant povinný zúčastniť sa na 
podujatiach len vtedy, ak vyslovil súhlas so svojou účasťou na nich a tento súhlas 
neodvolal najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom aktivít. 

 

Článok V. 
Osobnostné práva Reprezentanta a ich zhodnocovanie 

5.1.  SZĽH je oprávnený monitorovať Reprezentanta pri vykonávaní športu aj bez jeho 
súhlasu. Z monitorovania môžu byť vyhotovené obrazové,  zvukové, obrazovo-zvukové 

záznamy, ktoré môžu byť použité ako na účely posudzovania športového výkonu 
Reprezentanta,  prípravy Reprezentanta,  tak aj majetkového zhodnotenia záznamov. 

Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami Reprezentanta a 
nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania. 

5.2. Reprezentant týmto udeľuje súhlas s vyhotovením jeho podobizne, obrazovej snímky a 

obrazovo - zvukového záznamu (ďalej aj iba ako “osobnostné práva Reprezentanta”) 

výhradne pre účely a  v súvislosti s výkonom činnosti Reprezentanta a pre účely 
podpory,  propagácie a reklamy reprezentácie a reprezentačných akcií. Rovnako 
Reprezentant udeľuje SZĽH alebo SZĽH poverenej  osobe, ktorou je M-SZĽH,  súhlas s 
použitím jeho mena a priezviska, podobizne, obrazovej snímky, či obrazovo-zvukového 



záznamu pre  propagačné, reklamné a marketingové účely, a to najmä nasledovnými 
spôsobmi: 

a) používaním vyobrazenia mena a priezviska Reprezentanta za účelom výroby a 
predaja reprezentačných dresov, výroby a šírenia podpisových kariet či za iným 
účelom v súvislosti s obchodnými či marketingovými aktivitami SZĽH a M-SZĽH, 

b) vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom podobizne a 

obrazových snímok, zobrazujúcich Reprezentanta počas tréningov, zápasov, 
podujatí alebo v iných situáciách spojených s výkonom činnosti Reprezentanta, 

c) vyhotovovaním, používaním, rozširovaním a verejným prenosom obrazových, 

zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zachytávajúcich Reprezentanta 

počas tréningov, zápasov, podujatí alebo v iných situáciách spojených s 
výkonom činnosti Reprezentanta. 

5.3. Pre použitie mena a priezviska a/alebo osobnostných práv Reprezentanta v spojení s 
akýmkoľvek výrobkom alebo tovarom alebo reklamným materiálom alebo reklamou 
partnera SZĽH alebo partnera M-SZĽH je potrebný osobitný písomný súhlas 
Reprezentanta.  

5.4.  Pre použitie osobnostných práv Reprezentanta (i) inak ako pre účely športovej 
reprezentácie v ľadovom hokeji, ako aj  jej podpory,  propagácie a reklamy, (ii) inak ako  
pre účely podpory, propagácie a reklamy reprezentačných akcií  a  (iii) inak ako je 
uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto Štatútu, je potrebný osobitný písomný 
súhlas Reprezentanta. 

 

Článok VI. 
Povinnosti SZĽH 

SZĽH sa zaväzuje: 
a) vytvárať počas reprezentačnej akcie Reprezentantovi vhodné podmienky pre 

dosahovanie cieľov reprezentácie, za týmto účelom poskytuje 
Reprezentantovi najmä príslušné materiálne vybavenie, vrátane hráčskeho 
výstroja, športového a spoločenského oblečenia, 

b) zabezpečovať počas reprezentačnej akcie Reprezentantovi primerané 
ubytovanie a stravu, 

c) zabezpečovať dopravu na miesto reprezentačnej akcie a následne aj do 
materského klubu Reprezentanta alebo preplácať Reprezentantovi náklady, 
ktoré mu v tejto súvislosti vznikli, 

d) zabezpečovať počas reprezentačnej akcie Reprezentantovi potrebnú 
zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť, 

e) znášať počas reprezentačnej akcie ďalšie náklady, spojené s výkonom činnosti 
Reprezentanta, 

f) používať osobnostné práva Reprezentanta iba v  rozsahu  podľa tohto Štatútu 
alebo na základe osobitného súhlasu (body 5.3., 5.4. Štatútu) a iba takým 
spôsobom, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom do práv na ochranu 

jeho osobnosti, súkromia, či iných práv  chránených zákonom.  
 

Článok VII. 
Povinnosti M-SZĽH 

M-SZĽH je oprávnený zhodnocovať osobnostné práva Reprezentanta  výlučne 
v súlade s osobitnou zmluvou uzavretou so SZĽH, na základe ktorej vykonáva 



marketingové, reklamné a obchodné práva týkajúce sa reprezentácie a výhradne v 

rozsahu Reprezentantom udeleného súhlasu v tomto Štatúte alebo v prípade podľa 
bodu 5.3. alebo 5.4. Štatútu na základe osobitného písomného súhlasu 

Reprezentanta, a to vždy  takým spôsobom, aby nedochádzalo k neoprávneným 
zásahom do jeho  práv na ochranu jeho osobnosti, súkromia, či iných práv 
chránených zákonom. 

 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Akékoľvek porušenie povinnosti Reprezentanta sa považuje za porušenie čl. 3 Hlavy I. 
Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

8.2. V prípade, ak niektoré práva a povinnosti SZĽH a Reprezentanta nie sú upravené v 
Štatúte alebo sa na ich dodržiavanie vyžaduje osobitný súhlas Reprezentanta alebo 

SZĽH, môžu byť dojednané v zmluve uzatvorenej medzi SZĽH a Reprezentantom, ktorá 
upravuje činnosť Reprezentanta. Zmluva dopĺňa Štatút, nie je jeho nahradením.  

8.3. Tento Štatút bol schválený na zasadnutí Výkonného výboru SZĽH dňa 18.02.2019 a je 

účinný dňom jeho schválenia Výkonným výborom SZĽH. 


