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Príloha č. 2 
k Zmluve o podpore národného športového projektu  v roku 2021 

Pristúpenie k záväzkom 
vyplývajúcim zo Zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2021 

Dolu podpísaný športovec top tímu 

meno a priezvisko: 

dátum narodenia: 

trvale bytom: 

identifikátor fyzickej osoby v IS športu: 

týmto pristupujem k záväzkom Prijímateľa vyplývajúcich zo zmluvy 

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021 

uzavretej dňa: 

medzi Poskytovateľom: názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky 
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO: 00164381 

a Prijímateľom: názov: 
sídlo: 
IČO: 

a to najmä k záväzkom, že ako športovec top tímu podľa článku 4 bodu 1 uvedenej Zmluvy sa v 
súvislosti s použitím Príspevku na svoju prípravu, účasť na športovej súťaži a športovú reprezentáciu 
zaväzujem 
a) dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach,
b) zúčastňovať sa na podujatiach športovej reprezentácie (sústredenia, spoločné tréningy, regenerácia,

domáce a zahraničné súťaže a pod.) a pripravovať sa na športovú súťaž podľa schváleného plánu
prípravy,

c) vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a výsledku,
d) písomne zdôvodniť Poskytovateľovi svoju neúčasť na športových súťažiach, ktoré sú zaradené v

pláne prípravy, a to bezodkladne po zistení dôvodu neúčasti; v prípade neúčasti zo zdravotných
dôvodov podrobiť sa dôkladnej lekárskej prehliadke a predložiť lekárske potvrdenie,

e) dodržiavať pravidlá Svetového antidopingového programu a zdržať sa dopingu,
f) bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi obmedzenie alebo stratu zdravotnej spôsobilosti na

vykonávanie športu,
g) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Slovenskej republiky a jej

štátnych symbolov,
h) bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi a Prijímateľovi vzdanie sa športovej reprezentácie,
i) na vyzvanie Poskytovateľa zúčastniť sa aspoň jedného podujatia organizovaného alebo

podporovaného Poskytovateľom alebo organizáciou zriadenou Poskytovateľom na plnenie úloh v
oblasti v oblasti športu , ktorého predmetom je verejný záujem v športe,

j) poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri aktivitách, ktoré súvisia s predmetom jeho
pôsobnosti.

Za záväzky ručím spolu s Prijímateľom spoločne a nerozdielne do výšky Príspevku na moju osobu 
podľa článku 4 bodu 1 uvedenej Zmluvy. 

Dňa: 

...................................................... ...................................................... 
podpis Prijímateľa        podpis športovca top tímu 


