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Reprezentácia vlasti je najvyšším ocenením a súčasne športovou a občian-
skou cťou každého profesionálneho i amatérskeho športovca. Účasť v repre-
zentácii nie je spojená iba s požiadavkou podávania kvalitných športových 
výkonov na ihrisku, ale predovšetkým so šírením dobrého mena Sloven-
ského futsalu, ako aj každého člena reprezentačného družstva, doma i v 
zahraničí. Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrov-
ne, reprezentant propaguje nielen svoju osobu, ale predovšetkým Sloven-
skú republiku, Slovenský futsal a Slovenský futbalový zväz. Reprezentant 
si zasluhuje osobitnú pozornosť, úctu, rešpekt futsalového a futbalového 
hnutia celej slovenskej spoločnosti, ako aj tomu zodpovedajúcu všestrannú 
starostlivosť.
Reprezentácia je vyjadrením morálnej sily a osobnostnej vyspelosti športov-
ca, s ktorou je spojená aj jeho zodpovednosť za naplnenie poslania - byť 
vzorom úspešného športovca/človeka a inšpiráciou pre mladých slovenských 
športovcov i pre ostatných slovenských občanov. Úspešná reprezentácia 
Slovenskej republiky je pre každého reprezentanta príležitosťou prispieť k 
rozvoju futsalu na Slovensku, a podporiť tým výchovu, rozvíjanie talentu a 
schopností ďalších generácií mladých talentovaných športovcov. 
Reprezentácia vlasti je výnimočnou chvíľou, keď za znenia štátnej hymny si 
každý spomenie na svoj slovenský domov, na svojich predkov, svoju rodinu, 
svojich spoluhráčov, trénerov, priateľov. Preto, keď vstúpite na palubovku 
v národných farbách, pocíťte hrdosť, pokoru a vďaku, že môžete v tento 
okamih na tom mieste stáť a hájiť dobré meno a česť nielen slovenského 
futsalu, ale celého slovenského národa.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Slovenský futsal (ďalej iba „SF“) je samostatným právnym subjektom 
s právnou formou občianskeho združenia založeného podľa zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a 
súčasne v zmysle Stanov SF a Stanov Slovenského futbalového zvä-
zu (ďalej iba „SFZ“) riadnym členom SFZ. SF je športovým združením 
ustanoveným na základe záujmu a vôle jeho členov, ktoré podporuje 
organizáciu a rozvoj futsalu s pôsobnosťou na území Slovenskej re-
publiky. SF združuje jednotlivé kolektívne organizácie a jednotlivcov so 
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záujmom o futsal na princípe dobrovoľnosti, rovnosti a ostatných de-
mokratických zásad spoločnosti.

 2. Reprezentantom Slovenskej republiky vo futsale (ďalej iba „reprezen-
tant“) je hráč futsalu, ktorého SF nominoval na konkrétne športové 
stretnutie, či podujatie.

 3. SF vydáva tento Štatút reprezentanta SR vo futsale (ďalej iba „štatút“), 
aby vyjadril úctu športovcom, ktorí na základe svojho talentu a praco-
vitosti dosiahli takú úroveň športových schopností, zručností a umenia, 
ktorá ich predurčuje k tomu, aby sa mohli stať reprezentantmi Sloven-
skej republiky. Účelom štatútu je tiež jasne vymedziť práva a povinnosti 
športovca, SF a SFZ v súvislosti s účasťou športovca na podujatiach 
reprezentácie Slovenskej republiky a s vykonávaním marketingových 
práv.

 4. Štatút, jeho zmeny a doplnky predkladá Výkonný výbor Slovenského 
futsalu (ďalej iba „VV SF“) na schválenie Komisii futsalu SFZ a Výkon-
nému výboru SFZ. Štatút je pre všetkých reprezentantov vo všetkých 
reprezentačných družstvách rovnaký. So zmenami štatútu je SF povinný 
oboznámiť všetkých reprezentantov zverejnením zmien a úplného zne-
nia na webovej stránke SF. 

 5. Každý reprezentant prijatím nominácie na konkrétne športové stretnu-
tie či podujatie, berie na vedomie a vyjadruje súhlas so znením štatú-
tu.

Článok II.
Základné predpoklady
reprezentácie Slovenskej republiky

 1. Základnou podmienkou reprezentácie Slovenskej republiky je členstvo 
hráča v SF a SFZ.

 2. Všeobecné kritéria pre zaradenie športovca do reprezentácie Sloven-
skej republiky sú nasledovné:

 a) Slovenské štátne občianstvo.
 b) Registrácia v Slovenskom futsale v zmysle Stanov SF a predpisov SF 

a SFZ. 
 c) Platná lekárska prehliadka u lekára. 
 d) Splnenie vekovej hranice pre zaradenie do jednotlivých vekových 

kategórií v zmysle pravidiel FIFA a UEFA.
 e) Splnenie kritérií pre zaradenie športovca do reprezentačných druž-
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stiev danej vekovej kategórie schválených VV SF, Komisiou futsalu 
SFZ (ďalej iba „KF SFZ“) a Výkonným výborom SFZ (ďalej iba „VV 
SFZ“).

 f) Písomný návrh trénera príslušného reprezentačného výberu Sloven-
ska. 

Článok III.
Práva reprezentanta Slovenska

 1. Reprezentant má všetky práva riadneho člena SF a SFZ.
 2. Reprezentant na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží 

a na základe rozhodnutia trénera, VV SF, KF SFZ príp. VV SFZ má právo 
byť pozývaný a nominovaný na akcie spojené s reprezentáciou SR, a 
to najmä MS, ME, kvalifi kačné a priateľské zápasy doma i v zahraničí, 
sústredenia, zahraničné súťaže, ako aj významné domáce súťaže.

 3. Reprezentant má právo využívať materiálno-technické vybavenie SF a 
SFZ a požadovať potrebné materiálne zabezpečenie prostredníctvom 
vedúceho reprezentačného družstva, resp. vedúceho výpravy, vždy vte-
dy, keď je to nevyhnutné.

 4. Reprezentant má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzul-
tovať svoju činnosť s osobou, či orgánom plniacim funkciu reprezen-
tačného trénera alebo vedúceho reprezentácie.

 5. Reprezentant má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti.
 6. Reprezentant má právo dožadovať sa plnenia rozhodnutí VV SF, KF SFZ 

a VV SFZ týkajúcich sa reprezentácie. 
 7. Reprezentant má právo mať na základe rozhodnutí VV SF uhradené ná-

klady spojené s reprezentáciou v rozsahu stanovenom týmto štatútom  
príslušným rozhodnutím VV SF, KF SFZ príp. VV SFZ.

 8. Reprezentant má právo pri prvom zaradení do reprezentácie SR (avšak 
aj kedykoľvek neskôr) byť zaškolený v oblasti antidopingovej regulá-
cie v zmysle legislatívy Slovenskej republiky a Svetovej antidopingovej 
agentúry (WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA 
a používania systému ADAMS.

 9. Reprezentant má právo na zabezpečenie poistenia a zdravotnej sta-
rostlivosti počas reprezentačných akcií SF.

10. Reprezentant má právo v prípade porušenia jeho práv, sám alebo 
prostredníctvom svojho klubu obracať sa na VV SF, KF SFZ a VV SFZ 
s  návrhom na nápravu.
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11. Reprezentant má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky; 
tento úkon musí vykonať formou písomného oznámenia doručeného 
VV SF alebo KF SFZ. 

Článok IV.
Povinnosti reprezentanta Slovenska

 1. Reprezentant je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať Sloven-
skú republiku a dbať o dobré meno Slovenskej republiky, SF, SFZ a sa-
motnej slovenskej reprezentácie.

 2. Reprezentant je povinný zúčastniť sa všetkých podujatí reprezentačné-
ho družstva (sústredení, tréningovej prípravy, domácich a medzinárod-
ných štartov a podujatí, podrobiť sa dopingovým kontrolám v SR i v 
zahraničí),  ktoré boli určené na povinnú účasť a na ktoré bol pozvaný 
a nominovaný. Reprezentant je povinný v  prípade neúčasti na takých-
to podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred 
odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť VV SF alebo KF SFZ prostred-
níctvom vedúceho reprezentačného družstva písomnou formou; v prí-
pade zdravotných dôvodov sa vyžaduje priložiť lekárske potvrdenie. V 
prípade, ak reprezentant svoju neúčasť neospravedlní objektívnymi dô-
vodmi, môže mu byť uložené nahradiť náklady (škody) s tým spojené, 
a to vždy na základe rozhodnutia VV SF alebo KF SFZ, a súčasne takéto 
konanie môže byť predmetom disciplinárneho konania.

 3. Reprezentant je povinný dostaviť sa na zrazy reprezentácie včas, s ma-
ximálnym nasadením absolvovať každú  športovú činnosť, a to hlavne 
tréningový proces a súťaže všetkého druhu, na ktoré bol nominovaný. 

 4. Reprezentant je povinný uprednostňovať záujmy reprezentácie pred 
záujmami materského klubu.

 5. Reprezentant je povinný trénovať podľa tréningového plánu vypraco-
vaného reprezentačným trénerom alebo ním poverenou osobou. Na 
akciách reprezentácie je povinný dodržiavať pokyny všetkých členov 
realizačného tímu, ktorí sa akcie zúčastňujú, a spolupracovať s nimi.

 6. Reprezentant je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú 
diagnostiku u lekára minimálne jedenkrát do roka. Reprezentant je po-
vinný dbať o svoj zdravotný stav, informovať reprezentačného trénera, 
VV SF alebo KF SFZ o jeho zmenách.

 7. Reprezentant je povinný starať sa o zverený reprezentačný materiál, 
materiálno-technické vybavenie a vrátiť ho v dohodnutom termíne ve-
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dúcemu výpravy alebo ním poverenej osobe, a to vždy však najneskôr 
pri ukončení reprezentačnej akcie. V prípade straty alebo poškodenia, 
reprezentant je povinný stratu a poškodenie bez zbytočného odkladu 
nahlásiť a škodu nahradiť.

 8. Reprezentant je povinný počas všetkých reprezentačných akcií, na ktoré 
je nominovaný, nosiť predpísané oblečenie a vybavenie reprezentácie.

 9. Reprezentant je povinný rešpektovať záujmy sponzorov a reklamných 
partnerov SF, SFZ a reprezentácie SR. V tejto súvislosti je povinný dodr-
žiavať záväzky plynúce so zmluvných vzťahov SF a SFZ so sponzormi a 
reklamnými partnermi.

10. Reprezentant na všetkých akciách reprezentácie má zakázané akokoľvek 
propagovať vlastnú osobu alebo využívať svoju osobu v rôznej forme na 
účely reklamy výrobkov, služieb iných subjektov, než sú reklamní a ob-
chodní partneri SF, SFZ a reprezentácie SR, ibaže mu bude VV SF alebo 
KF SFZ udelený súhlas alebo výnimka, pričom je povinný rešpektovať 
podmienky dohodnuté alebo určené v takomto súhlase, či výnimke.

11. Ak bude VV SF alebo KF SFZ požiadaný, je reprezentant povinný sa 
zúčastniť aj podujatí spoločenského, marketingového, benefi čného, či 
reklamného charakteru, ktorých sa SF alebo SFZ zúčastňuje alebo ich 
priamo usporadúva pre účely reklamných partnerov SF, SFZ a reprezen-
tácie SR, to všetko najmä za účelom podpory a prezentácie futsalu, či 
iných prospešných cieľov.

12. Reprezentant je povinný udržiavať platnosť svojich cestovných dokla-
dov (cestovný pas, občiansky preukaz, európsky zdravotný preukaz) a 
mať uzavreté povinné zdravotné poistenie.

13. Reprezentant má byť príkladom pre ostatných športovcov pri športovej 
činnosti, v občianskom živote sa má správať podľa najvyšších zásad a 
princípov cti, morálky a športového ducha fair play a súčasne je povin-
ný zdržať sa akéhokoľvek správania a konania, ktoré by poškodzovalo 
dobré meno SF, SFZ a reprezentácie SR. Reprezentant je predovšetkým 
povinný vyhýbať sa požívaniu alkoholických nápojov, omamných látok, 
zakázaných podporných látok a vzbudzovať verejné pohoršenie počas i 
mimo akcií reprezentačného družstva. 

14. Reprezentant je povinný dodržiavať všetky platné predpisy SF a SFZ a 
rozhodnutia orgánov SF a SFZ,  ako aj medzinárodných organizácií FIFA 
a UEFA.

15. Reprezentant je povinný dodržiavať všetky povinnosti, rozhodnutia a 
opatrenia uplatňované v boji proti dopingu. Je povinný dodržiavať po-
vinnosti v zmysle zákona č. 300/2008 Z.z. o športe v platnom znení a 
v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 542/2008 Z.z. o postupe 
pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaním s odobratými biolo-



7

ŠTATÚT REPREZENTANTA FUTSALU

gickými vzorkami športovca v platnom znení. Je povinný predovšetkým 
dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia prijaté Anti-
dopingovou agentúrou SR, ako aj Svetovou antidopingovou agentúrou 
(WADA), vrátane Svetového antidopingového kódexu WADA..

Článok V.
Strata štatútu reprezentanta

 1. Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta:
 a) Dňom vyradenia z reprezentácie rozhodnutím VV SF alebo KF SFZ 

z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií pre zaradenie do repre-
zentácie na základe návrhu reprezentačného trénera, z dôvodu ak 
reprezentant nie je na základe objektívneho lekárskeho posudku 
spôsobilý zo zdravotných dôvodov trvalo plniť povinnosti reprezen-
tanta, príp. z dôvodu, ak reprezentant opakovane neplní resp. po-
rušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tohto štatútu a VV SF, KF SFZ, 
príp. VV SFZ ho v minulosti v tejto súvislosti na zistené nedostatky 
písomne upozornil. 

 b) Dňom zistenia pozitívneho testovania na užitie zakázaných podpor-
ných látok, či iného porušenia antidopingovej regulácie.

 c) Na základe rozhodnutia VV SF, KF SFZ, VV SFZ, Disciplinárnej komi-
sie SFZ o vyradení z reprezentácie. 

 d) Dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta.
 e) Dňom vzdania sa reprezentovania Slovenskej republiky. 
 f) Neodôvodneným a neospravedlneným odmietnutím reprezentovať 

Slovenskú republiku.
 g) Dňom, ktorým reprezentant stratí postavenie člena SF.

Článok VI.
Povinnosti Slovenského futsalu

 1. SF v súčinnosti so SFZ sa v rámci výkonu činností reprezentanta zaväzu-
jú:

 a) vytvárať reprezentantovi vhodné podmienky pre dosahovanie cieľov 
reprezentácie a za týmto účelom najmä poskytovať reprezentantovi 
príslušné materiálne vybavenie vrátane hráčskeho výstroja, športo-
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vého či spoločenského oblečenia, zabezpečovať kvalitný tréningový 
proces pod vedením kvalifi kovaných odborníkov,

 b) zabezpečiť reprezentantovi primerané ubytovanie, stravu, dopravu 
na miesto reprezentačného zrazu a potom aj do jeho materského 
klubu, potrebnú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť a znášať 
ďalšie náklady spojené s výkonom činnosti reprezentanta,

 c) uhradiť reprezentantovi cestovné, odmeny, či iné fi nančné nároky 
podľa tohto štatútu a podľa rozhodnutia VV SF, KF SFZ, či VV SFZ,

 d) poskytnúť reprezentantovi voľné vstupenky na domáce stretnutia 
reprezentácie v počte schválenom VV SF, KF SFZ, či VV SFZ a voľ-
né vstupenky na stretnutia reprezentácie mimo územia SR v počte 
schválenom VV SF, KF SFZ, či VV SFZ.

Článok VII.
Povinnosti poverených osôb SF

 1. Kritéria pre zaradenie športovcov do reprezentačných družstiev stano-
vuje príslušný reprezentačný tréner a schvaľuje VV SF, KF SFZ, VV SFZ, a 
to spravidla každý rok začiatkom súťažnej sezóny. 

 2. Nominácia na vrcholné podujatia (MS, ME, kvalifi kačné zápasy) podlie-
ha schváleniu VV SF, KF SFZ, príp. VV SFZ na základe včas predloženého 
návrhu príslušného reprezentačného trénera. 

 3. Tréneri jednotlivých reprezentačných družstiev pripravujú Plán práce a 
prípravy reprezentácie SR na príslušný tréningový cyklus, spravidla roč-
ný (RTC) a predkladajú ho VV SF a KF SFZ.

 4. Materiálne vybavenie, organizačné a fi nančné zabezpečenie reprezen-
tačných družstiev a účasti športovcov na akciách reprezentácie schva-
ľuje VV SF, KF SFZ, VV SFZ, s prihliadnutím na ekonomickú situáciu a 
možnosti rozpočtu SF a SFZ. Ich realizáciu zabezpečuje osoba, ktorá má 
na danú akciu poverenie od VV SF, KF SFZ, príp. VV SFZ. 

Článok VIII.
Finančné nároky reprezentanta

 1. SF v súčinnosti so SFZ sa zaväzuje uhradiť reprezentantovi za výkon 
činnosti reprezentanta odmenu schválenú VV SF, KF SFZ, VV SFZ na 
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príslušné kvalifi kačné obdobie.
2. SF v súčinnosti so SFZ sa zaväzuje uhradiť reprezentantovi preukázateľ-

né náklady na dopravu do miesta zrazu reprezentácie SR z miesta sídla 
jeho materského klubu a späť.

3. SF v súčinnosti so SFZ sa zaväzuje uhradiť reprezentantovi štartovné, 
ktoré predstavuje fi xnú čiastku stanovenú VV SF, KF SFZ, VV SFZ na 
príslušné kvalifi kačné obdobie. Štartovné prináleží všetkým hráčom v 
rovnakej výške.

4. V prípade dosiahnutia cieľov stanovených VV SF, KF SFZ, VV SFZ na 
kvalifi kačné obdobie, vzniká reprezentantovi nárok na odmenu za do-
siahnutie cieľov reprezentácie, ak takúto odmenu vopred schváli VV SF, 
KF SFZ, príp. VV SFZ.

5. Reprezentant berie na vedomie, že fi nančné nároky vyplatené podľa 
bodov 1, 3, 4 tohto článku štatútu podliehajú zdaneniu podľa daňo-
vých predpisov platných v SR a povinnému poisteniu podľa platných 
predpisov sociálneho zabezpečenia v SR. 

Článok IX.
Disciplinárne a zmluvné sankcie

 1. Reprezentant berie na vedomie, že porušením povinností podľa tohto 
štatútu sa môže ako člen SF zároveň dopustiť disciplinárneho previne-
nia, za ktoré mu v disciplinárnom konaní môžu byť uložené disciplinár-
ne sankcie.

 2. V prípade porušenia povinností podľa tohto štatútu je SF oprávnený 
nevyplatiť reprezentantovi štartovné a súčasne požadovať od repre-
zentanta zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 5-násobku odmeny 
schválenej na príslušne kvalifi kačné obdobie za každý prípad porušenia 
zmluvy. Výška pokuty bude stanovená rozhodnutím VV SF, KF SFZ, príp. 
VV SFZ s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu. Reprezen-
tant je povinný uhradiť zmluvnú pokutu do 10 dní odo dňa, kedy ho 
príslušný orgán v rozhodnutí k zaplateniu zmluvnej pokuty písomne 
vyzval.

 3. Uloženie disciplinárnych sankcií nemá vplyv na povinnosť reprezentan-
ta zaplatiť zmluvnú pokutu.
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Článok X.
Mlčanlivosť

 1. Tento štatút je verejným dokumentom, reprezentant nie je povinný za-
chovávať mlčanlivosť o jeho obsahu. Rovnako to platí aj pre pravidlá 
odmeňovania reprezentantov. 

 2. Reprezentant sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o vnútorných zále-
žitostiach SF, SFZ a partnerov reprezentácie, o ktorých sa dozvedel v 
súvislosti s výkonnom činnosti reprezentanta.

 3. Počas obdobia, kedy je hráč členom reprezentácie alebo na základe 
všetkých súvislostí a okolností je možné mať oprávnene za to, že za 
reprezentanta považovaný je alebo byt‘ považovaný môže, trvá jeho 
povinnosť nevyjadrovať‘ sa o partneroch reprezentácie negatívne či 
akýmkoľvek iným spôsobom tieto subjekty poškodzovať, a to ani pri 
udalostiach a podujatiach, ktorých sa zúčastňuje ako súkromná oso-
ba.

 4. V záujme konštruktívneho riešenia vnútorných problémov a udržiava-
nia pozitívnej atmosféry v družstve, je reprezentant povinný zdržat‘ sa 
verejných kritických vyjadrení, najmä prostredníctvom médií, voči spo-
luhráčom, reprezentačným trénerom a ostatným členom realizačného 
tímu, rozhodcom, funkcionárom SF a SFZ a vnútorným záležitostiam SF 
a SFZ.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia VV SF, KF SFZ, 
príp. VV SFZ. 

 2. Štatút môže byť doplnený príp. nahradený zmluvou o výkone činnosti 
reprezentanta, ak o tom rozhodne VV SF, KF SFZ, príp. VV SFZ.

 3. Všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov založených alebo súvi-
siacich s výkonom činnosti reprezentanta, vrátane sporov o platnosť, 
výklad a zánik zmluvného vzťahu, predložia na rozhodnutie v rozhod-
covskom konaní Rozhodcovskému súdu SFZ, a to za podmienok a v 
súlade s pravidlami stanovenými Štatútom rozhodcovského súdu SFZ 
a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu SFZ. Reprezentant, SF 
i SFZ sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s 
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tým, že takéto rozhodnutie bude pre ne končené a záväzné.
 4. Reprezentant, SF i SFZ sa zaväzujú, že budú vzájomné práva a povin-

nosti uplatňovať v súlade s predpismi SF, SFZ, UEFA a FIFA a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ako aj 
zásadou fair play a ostatnými zásadami športovej etiky.

V Bratislave, dňa 13. 8.2014

       Ing. Dušan Dobšovič
       predseda Slovenského futsalu
        predseda Komisie futsalu Slovenského futbalového zväzu


