Štatút projektu Juniorského olympijského tímu
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel projektu Juniorského olympijského tímu (ďalej
len „projekt“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá projektu.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, pričom výňatky z tohto štatútu majú len
informatívny charakter a nie sú záväznými pravidlami tohto projektu.

A) Organizátor projektu a cieľ projektu
1) Organizátorom projektu je Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Nadáciou
Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenskou olympijskou marketingovou, a.s., so
sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 308 11 082, registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod č. VVS/1-900/90-7417 (ďalej ako „organizátor“ alebo „SOŠV“).
2) Cieľom projektu je podpora minimálne 20 mladých slovenských športovcov v dorasteneckom či
juniorskom veku s perspektívou ich účasti na olympijských hrách, ktorí v roku zverejnenia výzvy
nedovŕšili viac ako 18 rokov. Projekt má taktiež trvalo poukazovať na potrebu prispievať k vytváraniu
optimálnych podmienok prípravy týchto športovcov.
B) Výberový proces do Juniorského olympijského tímu (ďalej aj len „JOT“)
1) Sekretariát SOŠV vyzve každý rok národné športové zväzy olympijských športov na predloženie
návrhov dvoch kandidátov pre zaradenie do JOT pre príslušný kalendárny rok.
2) Tieto návrhy (meno a vek športovca, športové výsledky) následne spracuje športové a metodické
oddelenie SOŠV a predloží ich Rade pre rozvoj športu SOŠV. Po zostavení návrhu členov JOT pre
príslušný rok je tento návrh predložený na rokovanie Výkonnému výboru SOŠV, ktorý v spolupráci
s Nadáciou SOŠV zostavuje finálne zloženie JOT.
3) Do JOT budú vybraní výsledkovo medzinárodne najúspešnejší mládežnícki športovci za uplynulých 12
mesiacov, a to na základe posúdenia dosiahnutých umiestnení a náročnosti športových podujatí, na
ktorých sa zúčastnili a umiestnenia dosiahli.
4) Pri posudzovaní návrhov na zaradenie športovcov do JOT sa budú posudzovať samostatne letné
športy a samostatne zimné športy. Pomerné zastúpenie zimných a letných športovcov je stanovené
vzhľadom na pomer športových odvetví, počet súťaží zaradených do programov zimných a letných
olympijských hier, ako aj na pomer počtu športovcov zúčastnených na zimných a letných olympijských
hrách.
5) Výber športovcov do JOT je nemenný a nie je možné ho akýmkoľvek spôsobom po schválení meniť.
C) Členstvo športovcov v JOT
1) Juniorský olympijský tím bude podporený finančnou čiastkou, ktorú schváli organizátor projektu.
2) Športovci, ktorí budú vybraní do JOT získajú počas 12 mesiacov:
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Priamu finančnú podporu športovca, na rozvoj jeho talentu, športovú prípravu a športové
vybavenie vo forme štipendia v celkovej výške 2 400,- Eur za 12 mesiacov.
Mediálnu prezentáciu v partnerských médiách SOŠV.
Prezentáciu v tlačených médiách prostredníctvom mediálnych partnerov Slovenského
olympijského tímu.
Prezentáciu prostredníctvom online médií olympic.sk a sociálnych sietí Slovenského
olympijského tímu.
Teambuilding pre členov JOT, kde si rozšíria svoje vedomosti v rôznych oblastiach týkajúcich sa
ich kariéry.
Výživové doplnky od dodávateľa Slovenského olympijského tímu.
Možnosť spájať svoje meno so symbolikou SOŠV.

3) Finančné prostriedky budú poukázané v dvoch platbách formou daru na základe zmluvy medzi
Nadáciou SOŠV a športovcom.
4) Športovci vybraní do JOT musia predložiť správu o použití finančných prostriedkov a príslušné
vyúčtovania.
D) Spracovanie osobných údajov
1) Svojou účasťou v JOT športovec udeľuje organizátorovi projektu výslovný dobrovoľný a bezodplatný

súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ako aj fotografií a videí pre marketingové a prezentačné
účely organizátora projektu (a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane zasielania správ elektronickej pošty).
Účastník projektu udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu piatich rokov. Tento súhlas môže účastník
projektu kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese organizátora projektu. Ďalšie informácie o
spracúvaní osobných údajov organizátorom projektu vrátane informácií o spôsobe odvolania súhlasu so
spracovávaním osobných údajov, ako aj poučenie o právach účastníkov projektu sú súčasťou Podmienok
ochrany súkromia, ktoré sú dostupné na webovej stránke https://www.olympic.sk/podmienky-ochranyosobnych-udajov-sukromia.
E) Zmena štatútu
1) Organizátor projektu má právo kedykoľvek, t.j. aj počas trvania projektu meniť tento štatút, prípadne
projekt zrušiť najmä v prípadoch, ak by organizátor projektu nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmto
štatútom alebo by mu hrozila akákoľvek škoda alebo ujma a to aj bez udania dôvodu.
2) Na účinnú zmenu štatútu alebo zrušenie projektu sa vyžaduje, aby organizátor projektu zverejnil a
sprístupnil verejnosti všetky zmeny týchto pravidiel. Organizátor projektu nezodpovedá za akúkoľvek
škodu, ktorá môže vzniknúť v nadväznosti na zmenu štatútu alebo v nadväznosti na zrušenie projektu.
3) Organizátor projektu môže vydávať vykonávacie pravidlá alebo interpretačné usmernenia tohto štatútu,
a to aj bez jeho priamej zmeny
F) Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1) Akékoľvek sporné otázky viažuce sa k tomuto projektu sa budú strany snažiť riešiť mimosúdnou
cestou. Na projekt, práva a povinnosti viažuce sa k projektu sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej
republiky (v hmotnoprávnej aj procesnoprávnej rovine).
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2) Organizátor projektu je oprávnený z projektu vylúčiť športovca, ktorý poruší tento štatút alebo
športovca, ktorý bude konať v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami Olympijskej charty, pravidlami
Svetového antidopingového programu, a s cieľmi, resp. spoločenskou podstatou projektu.
3) V prípade, ak štatút nerieši akúkoľvek otázku súvisiacu s projektom vôbec alebo ju nerieši v
dostatočnom rozsahu, organizátor má právo uplatniť postup podľa časti E) ods. 3 tohto štatútu. Členovia
JOT môžu požiadať organizátora projektu o poskytnutie dodatočných informácii alebo vyjadrenia k tomuto
štatútu alebo k projektu.
4) Tento štatút je vyhotovený v slovenskom jazyku a účinnosť voči tretím osobám nadobúda dňom jeho
uverejnenia na internetovej stránke organizátora projektu, prípadne iným vhodným spôsobom.
5) Všetci účastníci projektu sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v projekte sa ich zaväzujú dodržiavať.

V Bratislave, dňa 1.1.2022
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