
      
                                             Interná smernica č. 1/2019   

                                     Slovenského zväzu orientačných športov ( ďalej len ,,SZOŠ“) 
                                                                            
                                        o právach a povinnostiach športového reprezentanta  
                                                                  v orientačných športoch 
 
 

 Všeobecné ustanovenia 
Článok 1 

 
(1) SZOŠ je občianske združenie, ktorej hlavným poslaním je rozvoj všetkých druhov 

orientačných športov: orientačného behu, lyžiarskeho orientačného behu, orientačnej 
cyklistiky a presnej orientácie. 

(2) SZOŠ menuje reprezentačné družstvá v jednotlivých druhoch orientačných športoch 
a zabezpečuje ich účasť na schválených reprezentačných štartoch.   

(3) Interná smernica upravuje práva a povinnosti športového reprezentanta v orientačných 
športoch a je vypracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe.  

 
Športová reprezentácia 

Článok 2 
 

(1) Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane 
prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného SZOŠ.   

(2) Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako 
športovec za člena športovej reprezentácie.  

(3) Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované 
SZOŠ, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov 
a rozhodnutí.   

 
    Práva a povinnosti športového reprezentanta 

Článok 3 
 
(1) Zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených SZOŠ. 
(2) Dodržiavať a riadiť sa predpismi SZOŠ a dodržiavať antidopingové pravidlá.  
(3) Dodržiavať pokyny trénerov a realizačného tímu a vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na 

dosiahnutie najlepšieho športového výsledku.  
(4) Chrániť majetok SZOŠ, ktorý mu bol zverený , pred jeho stratou alebo poškodením a vrátiť 

ho po skončení súťaže.  
(5) Oznámiť SZOŠ zranenie, ochorenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na športový výkon.  
(6) Absolvovať lekársku prehliadku, funkčné testy alebo iný zdravotný výkon na základe 

pokynov SZOŠ.   
 
 
 
 
 



 
Práva a povinnosti SZOŠ 

Článok 4 
 
(1) Zabezpečiť prípravu športového reprezentanta na súťaže a podujatia schválené orgánmi 

SZOŠ. 
(2) Zabezpečiť úhradu preukázateľne účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou  

a účasťou športového reprezentanta na súťažiach a podujatiach schválených orgánmi SZOŠ.  
(3) Zabezpečiť úhradu lekárskych prehliadok a funkčných testov športových reprezentantov.  
(4) Zabezpečiť reprezentačné  oblečenie športových reprezentantov.   

 
 

Záverečné ustanovenia 
Článok 5 

 
 

(1) Táto smernica nadobúda účinnosť  1.4.2019. 
 

 
 
 
                                                                                                          ............................................... 

                                                                           Andrej Patráš 
                                                                                                            predseda SZOŠ 


