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Prihláška na zaradenie športovca  
do Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D  

 
 
Údaje žiadateľa:  
 

Meno:  

Priezvisko:  

Vek:     

Adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ): 

E-mail: 

Telefónne číslo: 

Registračné číslo SLA 3D: 

 

Názov lukostreleckého klubu:  

Divízia luku:     

Priznaná výkonnostná trieda:   

 

 

V prípade, že je športovec mladší ako 18 rokov, prosíme o vyplnenie kontaktných údajov aj na jeho 

zákonného zástupcu: 

 

Meno: 

Priezvisko:  

Adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ): 

E-mail: 

Telefónne číslo: 

 

Žiadateľ týmto žiada predsedníctvo SLA 3D o zaradenie do Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D 

vzhľadom k tomu, že spĺňa nasledovné podmienky:  

- je členom SLA 3D s uhradenou licenciou v danom roku  

- je držiteľom minimálne III.výkonnostnej triedy 

- športovec spĺňa vekové kritérium 13.-21 rokov, alebo mu bola udelené výnimka 

Žiadateľ týmto berie na vedomie svoje práva a povinnosti, ktorý vychádzajú zo smernice CTM SLA 3D 

(viď link: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/SmernicaCTMSLA3D.pdf )  

 

Práva športovca:  

a. Má právo využívať materiálno - technické vybavenie SLA 3D v rámci aktivít CTM  

b. Má právo zúčastňovať sa sústredení a iných akcií organizovanými CTM na základe vytvoreného 

plánu športovej prípravy. 

c. Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s výborom 

CTM.  

https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/SmernicaCTMSLA3D.pdf
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d. Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať a navrhovať formy a možnosti prípravy 

a športovej činnosti.  

e. Na základe schváleného rozpočtu a plánu činnosti výborom CTM mať uhradené štartovné na 

medzinárodných súťažiach daných v pláne CTM a SLA 3D, prípadne ak to bolo schválené tak aj 

náklady náklady spojené s účasťou na súťažiach, a akciách CTM.  

f. Má právo na umiestnenie loga vlastného sponzora na výstroji a oblečení, ak toto nie v rozpore so 

zmluvami a záväzkami SLA 3D.  

g. V prípade porušenia svojich práv má právo sa obracať na Predsedníctvo SLA 3D a požadovať 

riešenie. 

h. Má právo kedykoľvek na vlastnú žiadosť z CTM vystúpiť.  

j. Má právo požiadať o účasť klubového trénera svojho domovského klubu na akomkoľvek podujatí 

CTM. V tomto prípade bude o jeho účasti na podujatí rozhodovať výbor CTM, pričom jeho účasť bude 

na vlastné resp. klubové náklady. 

 

Povinnosti športovca:  

a. Je povinný zúčastniť sa všetkých sústredení, ktoré budú rozvrhnuté vždy na začiatku sezóny. 

Neúčasť na takýchto sústredeniach bez objasnenia adekvátnych príčin bude braná ako nezáujem o 

spoluprácu v rámci činnosti CTM a športovec stráca právo stať sa členom CTM v nasledujúci rok aj 

napriek prípadným splneným limitom. Je povinný zúčastniť sa akcií CTM (sústredení, plánovaných 

spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev Slovenska), 

na ktoré bol pozvaný. Výnimku povoľuje vedenie CTM. Reprezentant je povinný vopred ospravedlniť 

svoju neúčasť na akcii. Neúčasť na spoločných tréningoch a podujatiach bez ospravedlnenia môže mať 

za následok vyradenie z CTM. 

b. Je povinný na akciách CTM dodržiavať pokyny vedúceho akcie a spolupracovať s ním, ako aj s 

ostatnými členmi realizačného tímu.  

c. Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a preukázať sa platným potvrdením od obvodného 

lekára, resp. od športového lekára minimálne raz do roka, dbať o svoj zdravotný stav a informovať o 

jeho zmenách.  

d. Je povinný starať sa o pridelené materiálno-technické vybavenie, v prípade ukončenia športovej 

činnosti, vyradenia z CTM alebo nepoužívania ho vrátiť v bezchybnom stave v dohodnutom termíne, v 

prípade straty alebo poškodenia stratu nahradiť.  

e. Je povinný zúčastňovať sa všetkých všeobecných ako aj špeciálnych testovaní, týkajúcich sa 

tréningovej prípravy a hodnotenia športovej výkonnosti, ktoré sú súčasťou plánu CTM. 

 

Svojim podpisom vyjadrujem oboznámenie s povinnosťami a právami športovca, smernicou pre činnosť 

CTM a súhlas so zaradením do CTM.  

 

Dátum: 

 

 

Podpis športovca:     ………....................................................…. 

 

 

Podpis zákonného zástupcu*:   ………....................................................…. 
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Meno a priezvisko trénera: 

 

Kontakt na trénera športovca (telefón, email):  

 

Podpis a súhlas  trénera:     ………....................................................…. 

(ak športovec nemá klubového trénera, tak vypísať osobu, ktorá športovca trénuje – napr. rodiča) 

 

Svojim podpisom dávam súhlas pre spracovanie osobných údajov. Osobné údajov športovca (meno a 

priezvisko) budú verejne použité v prípade prihlásenia na súťaž v štartovacej listine, výsledkovej listine, 

spracovaní rankingu SLA 3D a CTM. Spracovávame dátum narodenia, pre kontrolu správnej vekovej 

kategórie, do ktorej športovec patrí. E-mail a telefónne číslo je nevyhnutné na komunikáciu so 

športovcom. Súhlas sa udeľuje na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Podpis** ………....................................................…. 

V prípade vyhotovenia fotografií dávam svojim podpisom súhlas pre ich uverejnenie na stránke SLA 

3D, mediálnych webových stránkach, facebook stránke SLA 3D a 3D lukostreľba, prípadne pri 

propagácií CTM a SLA 3D pri komunikácií s verejnosťou alebo potenciálnymi sponzormi a reklamnými 

partnermi. 

 

Podpis** ……….......................................................…. 

*vyplňte v prípade, že športovec je mladší ako 18 rokov 

**v prípade, že športovec je mladší ako 18 rokov, podpisuje súhlas jeho zákonný zástupca 

 

 

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYTLAČIŤ, VYPÍSAŤ, PODPÍSAŤ, 

NASCANOVAŤ A ODOSLAŤ NA EMAIL: 

CTM@ARCHERY3D.SK  

mailto:CTM@ARCHERY3D.SK

