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Smernica SSTZ č. 5/2022 – Pravidlá pre hospodárenie s poťahmi 
 

Nahrádza  pôvodné smernice SSTZ č.2/2020 na rozdeľovanie poťahov pre reprezentantov 
Slovenskej republiky a  č.3/2020 - Pravidlá pre hospodárenie s poťahmi v národných 
centrách: 
  
 
 
Schválená VV SSTZ dňa 26.1.2022  
 
S účinnosťou od 1.2.2022 
 
 
 

 1. Smernica rieši spôsob prideľovania poťahov členom jednotlivým reprezentačným     
kategóriám a NSTC, NSTCM.  
  
a/ Pre kategóriu dospelých a U 21 /muži, ženy/ :  
- Reprezentanti Top tím (schválený MŠVVaŠ SR):      do 24 (dvadsaťštyri) kusov/rok  
- Reprezentanti a členovia NSTC:                                  do 16 (šestnásť) kusov/rok  
- Reprezentanti                                                                 2 na konkrétnu akciu OH, EH, MS, ME,  
                                                                                             TOP 16 
b/ pre kategórie U19, U17 
- Reprezentanti:                                                                do 10  (desať) kusov/rok  
- Reprezentanti:                                                                2 kusy na konkrétnu akciu OHM, MS, ME, 
                                                                                             EYOF, TOP 10  
c/ pre kategórie, U15, U13 
- Reprezentanti:                                                               do 6 (šesť) kusov/rok  
- Reprezentanti:                                                               2 kusy na konkrétnu akciu OHM, MS, ME, 
                                                                                             EYOF, TOP 10  
 
d/ Zmluvný tréningový partner NSTC, NSTCM 
- zmluva na 80 a viac hodín/mesiac                             do 10 kusov/rok 
- zmluva do 80 hodín/mesiac                                        do   4 kusy/rok 
 
e/ Reprezentační tréneri 
- NSTC,NSTCM                                                                  do 6 kusov/rok 
- Tréneri                                                                             2 kusy na konkrétnu akciu MS, ME   
 
2. V prípade, že reprezentant neúmyselne poškodí, alebo zničí poťah tak, že by nebol 
pripustený na reprezentačné stretnutie (alebo zápas), má reprezentačný tréner právo 
zabezpečiť hráčovi ďalší poťah. 
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3. Hlavnému  trénerovi NSTC, NSTCM na začiatku kalendárneho roku všetci hráči nahlásia 
presne s akými poťahmi hrajú (značka, presný názov, farba, hrúbka). Na základe týchto 
informácií budú poťahy riadne, podľa predpisov a smerníc SSTZ zabezpečené sekretariátom 
SSTZ  
 
4. Za rozdelenie a evidenciu poťahov  zodpovedá  hlavný tréner NSTC, NSTCM alebo 
reprezentačný tréner v prípade, že hráč/ka nie je členom týchto centier. Za kontrolu 
spotreby  a evidencie poťahov je zodpovedný predseda KŠR. 
 
5. Poťahy môžu dostať aj pozvaní tréningoví partneri na základe návrhu hlavného trénera 
NSTC, NSTCM alebo reprezentačného trénera ktorý následne schváli predseda KŠR.  
 
6. Poťahy pre hráčov budú priebežne uvoľňované počas sezóny. Nové poťahy budú 
poskytnuté po odovzdaní predchádzajúcich poťahov.  
 
7.Poťahy, ktoré hráči obdržia slúžia výlučne len pre ich vlastnú potrebu a v žiadnom prípade 
nesmú s nimi obchodovať. 
 
8. V prípade, že športovec spadá do viacerých kategórií, športový materiál – poťahy budú 
pridelené len podľa jednej a to  najvýhodnejšej kategórie pre športovca. 
 
 
 
 
 
 
 


