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Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Táto smernica upravuje postup Slovenského zväzu biatlonu (ďalej SZB) pri tvorbe a práci 

so štátnou reprezentáciou v biatlone podľa Zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „Zákon“) 

a platných legislatívnych poriadkov SZB.  

2. SZB je oprávnený a povinný, podľa § 16, ods. 1, pís. e) Zákona o športe, zabezpečovať výber 

a prípravu športovcov do športovej reprezentácie SR a ich účasť na medzinárodných súťažiach 

v športovom odvetví biatlon (Stanovy SZB časť II., článok 2.1 a 2.2). 

Článok 2 

ŠPORTOVÁ REPREZENTÁCIA 

1. Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma a v zahraničí je 

najväčšou cťou, ktorej sa môže dostať športovcovi SR. Svojimi postojmi, prezentovaním morálnej 

a športovej úrovne, dôstojnou a zodpovednou reprezentáciou športovec prezentuje nielen svoju 

osobu, ale predovšetkým Slovenskú republiku a Slovenský zväz biatlonu a dbá o ich dobré meno. 

2. Športová reprezentácia všeobecne je definovaná podľa Zákona ako účasť športového 

reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy 

schváleného národným športovým zväzom. 

3. Športovým reprezentantom v biatlone je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako 

športovec za člena športovej reprezentácie rozhodnutím prezídia SZB, ktorej toto oprávnenie 

vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí. 

4. Práva a povinnosti reprezentanta upravuje Zmluva o zabezpečení štátnej športovej 

reprezentácie. 

5. Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované 

prostredníctvom SZB. 

6. Člen športovej reprezentácie je povinný rešpektovať záväzky SZB súvisiace s používaním 

a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodnú inak. Toto obmedzenie trvá najviac do 

uplynutia jedného roka odo dňa jeho poslednej účasti na významnej súťaži. 

Článok 3 

MENOVANIE ČLENOV REPREZENTÁCIE 

1. Členov reprezentácie SR v biatlone menuje a schvaľuje Prezídium SZB na základe Návrhu na 

zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu, ktorý je predložený Viceprezidentom pre 

štátnu športovú reprezentáciu. 

2. Návrh na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu vypracuje predseda trénersko-

metodickej komisie (ďalej TMK), najneskôr do 31.05. kalendárneho roku. 

3. Návrh na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu je výsledkom splnenia 

a vyhodnotenia plnení kritérií uvedených v Pláne športovej prípravy za predchádzajúcu súťažnú 

sezónu, pokiaľ Prezídium SZB neurčí alebo nerozhodne inak. 

4. Návrh na zaradenie do reprezentácie SR na príslušnú sezónu je predmetom prejednanie TMK 

a následne je postúpený na schválenie Prezídiu SZB. 



5. Celkový Návrh na zaradenie športovcov do reprezentácie SR na príslušnú sezónu za všetky vekové 

kategórie predkladá na rokovanie Prezídiu SZB Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu 

najneskôr v termíne do 30.6. kalendárneho roku. 

Článok 4 

VYKONÁVANIE NOMINÁCIE NA PRETEKY A SÚSTREDENIA 

Zväz vykonáva nomináciu a prihlasuje športovca na súťaže spojené s reprezentáciou Slovenskej 

republiky (najmä sústredenia, medzinárodné preteky, ZOH, MS, SP, ME, IBU Cup, J-IBU Cup, YOG, 

EYOF) a športovec je povinný rešpektovať nomináciu SZB. 

Článok 5 

PODMIENKY UDELENIA POVEROVACIEHO LISTU REPREZENTANTA (DEKRÉT REPREZENTANTA) 

Výhody a právomoci športovca ako reprezentanta sú poskytnuté športovcovi prostredníctvom SZB 

len po udelení Dekrétu reprezentanta. Dekrét reprezentanta je športovcovi vydaný jedine za 

predpokladu splnenia všetkých nasledovných podmienok bez výnimky: 

- splnené členské povinnosti voči SZB 

- splnené povinnosti voči IBU a to podpísanú „IBU DECLARATION“, ktorou na základe článku 1.4.1 

pravidiel IBU a pravidiel súťaže IBU súhlasí a uznáva všetky Pravidlá a zmluvy IBU, najmä: 

● Disciplinárne pravidlá IBU, 

● Pravidlá podujatí a súťaží IBU, 

● Antidopingové pravidlá IBU, 

● Pravidlá pre reklamu IBU. 

- informovať v zmysle Zákona o existujúcom zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení 

osobnostných práv 

- predložená nominácia Viceprezidentom pre štátnu športovú reprezentáciu, alebo členom 

Prezídia SZB do Návrhu na reprezentáciu SR na príslušnú sezónu, 

- schválený Návrh na reprezentáciu SR na príslušnú sezónu Prezídiom SZB, 

- podpísanú Zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie,  

- predložený plán športovej prípravy športovca (platí len pre DiA, DyA, DiB, DyB, Ji, Jy, MiA, ŽyA), 

- absolvovaná telovýchovná prehliadka športovca (platí len pre DiA, DyA, DiB, DyB, Ji, Jy, MiA, ŽyA), 

- nie je proti športovcovi vedené disciplinárne konanie SZB, alebo nie je v platnosti sankcia udelená 

športovcovi ukončeným disciplinárnym konaním SZB, 

- nie je proti športovcovi vedené vyšetrovanie Komisiou pre porušenie antidopingových pravidiel 

SZB, alebo Antidopingovou agentúrou SR,  alebo nie je v platnosti sankcia udelená športovcovi v 

tejto súvislosti, 

- úspešné absolvovanie vedomostného kvízu športovca Antidopingovej agentúry SR (SADA) 

Článok 6 

ŠTRUKTÚRA A OZNAČENIE REPREZENTÁCIE  

1. Reprezentácia v biatlone je štruktúrovaná v základe podľa súťažných kategórií Medzinárodnej 

biatlonovej únie IBU a je rozdelená podľa pohlavia, veku a výkonnosti nasledovne: 

- podľa pohlavia - mužská reprezentácia a ženská reprezentácia, 



- podľa veku - dorastenci (A, B), juniori (J), dospelí (A), veteráni (B, C), 

- podľa výkonnosti - A team, B team, nádeje a pod... 

2. Označenie reprezentácie podľa vyššie uvedenej štruktúry je tvorené skratkou v tvare „RD-X 

Pohlavie“ kde: 

- RD - je skratka pre slovné spojenie „reprezentačné družstvo“, 

- X - je označenie výkonnostnej a vekovej úrovne, 

- Pohlavie - je uvedenie pohlavia reprezentanta. 

Príklad: RD-A ŽyA je označenie pre členku ženskej reprezentácie dospelých, RD-Ji je označenie pre 

člena mužskej reprezentácie 20 až 22 rokov, RD-DiB je označenie člena mužskej reprezentácie 17 až 

19 rokov, RD-ŽyB je označenie pre členku ženskej reprezentácie veteránov, a pod.. 

Článok 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Ak dôjde k ukončeniu športovej činnosti reprezentanta počas obdobia, kedy je členom 

reprezentácie SZB, je SZB oprávnený ukončiť členstvo takéhoto športovca v reprezentácii do 5-ich 

(piatich) dní od doručenia oznámenia o ukončení športovej činnosti. 

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Smernice dostane do rozporu so znením Zákona alebo jeho 

vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné 

ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu.  

3. Túto Smernicu schválilo Prezídium SZB na svojom zasadnutí dňa 25.11.2018 a nadobúda účinnosť 

dňom jeho schválenia. 
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