
 
 

Smernica  
Slovenského zväzu hádzanej  

pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. SZH je národným športovým zväzom v zmysle ust. § 16 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj iba ako „Zákon o 
športe“), ktorý má výlučnú pôsobnosť pre šport hádzanú na území Slovenskej republiky, 
a ktorý výhradne zabezpečuje účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v 
hádzanej na významných súťažiach a na  medzinárodných zápasoch v hádzanej, vrátane 
zabezpečenia športovej prípravy reprezentácie na takéto súťaže a zápasy. 

1.2. Zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky je v zmysle 
ust. § 2 Zákona o športe verejným záujmom. 

1.3. „Klubom“ sa pre účely tejto smernice rozumie športová organizácia s príslušnosťou 
k SZH.  

1.4. „Reprezentantom“ je pre účely tejto smernice hráč/hráčka hádzanej, ktorý/á je občanom 
Slovenskej republiky a má príslušnosť ku Klubu, pričom  hráča/hráčku nominoval  SZH 
do športovej reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej vekovej kategórii.  

1.5. „Reprezentačnou akciou“ sa rozumie každá akcia určená SZH, ktorá sa týka a/alebo 
súvisí so športovou prípravou reprezentácie v hádzanej a/alebo s účasťou reprezentácie 
na významnej športovej súťaži alebo medzinárodnom zápase. 

1.6.  „Reprezentačným družstvom“ sa rozumie družstvo športovcov v hádzanej, ktorí boli 
SZH nominovaní do športovej reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej vekovej 
kategórií. 

1.7.  „Realizačným tímom“ sa rozumejú iné osoby ako športovci, ktoré  boli SZH nominovaní 
do športovej reprezentácie v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií, ktoré plnia úlohy 
dôležité pre športovú prípravu, účasť na súťažiach a športové súťaženie Reprezentačného 
družstva.  

 
Článok II. 

Povinnosť uvoľnenia Reprezentanta na Reprezentačnú akciu 
2.1. SZH zverejňuje termíny Reprezentačných akcií spravidla vždy do 30. júna a 31. 

decembra kalendárneho roka.  
2.2. SZH je povinný oznámiť Klubu, v ktorom Reprezentant vykonáva šport - hádzanú, termín 

Reprezentačnej akcie, vrátane jej doby trvania najneskôr 30 dní pred začiatkom 
Reprezentačnej akcie.  

2.3. Klub je povinný v zmysle ust. § 8 ods. 10 a § 33 písm. d) Zákona o športe uvoľniť hráča, 
ktorý je Reprezentant na Reprezentačnú akciu, a to bez nároku na akúkoľvek 
kompenzáciu Klubu. 

2.4. Klub má zakázané akýmkoľvek spôsobom zakazovať Reprezentantovi účasť na 
Reprezentačnej akcii. 



 
 

2.5. Klub je povinný uzatvoriť v prospech Reprezentanta poistnú zmluvu v rozsahu pre prípad 
zranenia a následných následkov 

2.6. V prípade, ak sa Reprezentant nezúčastní Reprezentačnej akcie, nie je oprávnený hrať 
hádzanú za Klub v období dva dni pred začiatkom Reprezentačnej akcie, počas 
Reprezentačnej akcie a päť dní po skončení Reprezentačnej akcie. Ak Reprezentant aj 
napriek tomu počas tejto doby hrá za Klub, dopustí sa disciplinárneho previnenia a SZH 
je oprávnený pozastaviť mu činnosť v zápasoch jeho Klubu a/alebo podať takýto návrh 
na pozastavenie činnosti IHF alebo EHF, a to až na dobu šiestich mesiacov. 

2.7. V prípade, ak Klub neuvoľní Reprezentanta pre Reprezentačnú akciu  podľa ust. § 67 ods. 
2 písm. b) Zákona o športe stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, 
v dôsledku čoho: 
a) SZH nie je oprávnený poskytnúť Klubu žiadne finančné prostriedky, a to ani 

v prípade, ak sa na ich poskytnutie SZH zaviazal zmluvou a pre takýto prípad je 
SZH oprávnený odstúpiť od takejto zmluvy, 

b) Klub nie je oprávnený prijať akékoľvek finančné prostriedky od orgánov 
verejnej správy (t.j. najmä obce/mesta, samosprávneho kraja a pod.). 

2.8. V prípade, ak Klub neuvoľní Reprezentanta pre Reprezentačnú akciu, a Reprezentant má 
s Klubom uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa ust. § 32 a nasl. 
Zákona o športe, je Reprezentant oprávnený túto zmluvu vypovedať. 

2.9.  Klub, ktorý neuvoľní Reprezentanta pre Reprezentačnú akciu, bude potrestaný v súlade 
s predpismi IHF a/alebo EHF, pričom návrh, resp. oznámenie o porušení predpisov IHF 
alebo EHF týkajúcich sa uvoľňovania Reprezentantov podá SZH.  

 
Článok III. 

Bránenie Reprezentantovi v účasti na reprezentácii 
3.1. Klub má zakázané akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo brániť alebo 

znemožňovať Reprezentantovi účasť na Reprezentačnej akcii. 
3.2. Klub má zakázané postupovať voči Reprezentantovi takým spôsobom, ktorý v prípade 

účasti hráča na Reprezentačnej akcii, vedie k ohrozeniu alebo poškodeniu akéhokoľvek 
práva alebo oprávneného záujmu Reprezentanta ako hráča v Klube. 

3.3. Klub má zakázané akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať alebo zhoršovať právne 
alebo zmluvné alebo iné postavenie Reprezentanta ako hráča v Klube oproti ostatným 
hráčom v Klube, najmä: 
(i) upravovať alebo meniť podmienky vykonávania športu a/alebo zmluvné 

podmienky a/alebo mzdové podmienky a/alebo podmienky na odmenu a/alebo 
iné podmienky pre Reprezentanta tak, že  uvedené má za následok akúkoľvek 
formu diskriminácie z dôvodu vykonávania športovej reprezentácie a/alebo 

(ii)  akékoľvek iné zhoršenie postavenia Reprezentanta oproti ostatným športovcom 
v Klube,  
ak také konanie Klubu je spôsobilým dôvodom neúčasti Reprezentanta, vrátane 
ospravedlnenej neúčasti, v športovej reprezentácii a/alebo na konkrétnej 
Reprezentačnej akcii. 

3.2. Akékoľvek ustanovenia zmluvy medzi Klubom a Reprezentantom, ktoré priamo alebo 
nepriamo ohrozujú alebo poškodzujú práva a/alebo oprávnené záujmy Reprezentanta, 



 
 

v prípade jeho účasti na Reprezentačných akciách, sú zakázané a pre rozpor so 
Zákonom o športe (§ 8 ods. 10 a § 33 písm. d)) sa považujú za neplatné.  

 
Článok III. 

Porušenie povinnosti Klubu  
3.1. Ak Klub poruší ktorýkoľvek svoj záväzok a/alebo povinnosť a/alebo zákaz ustanovený 

v tejto smernici  dopustí sa disciplinárneho previnenia podľa Disciplinárneho poriadku. 
3.2. V prípade, ak Klub priamo alebo nepriamo bráni Reprezentantovi v účasti na 

Reprezentačnej akcii alebo poruší záväzky alebo zákazy upravené v tejto smernici, je 
SZH oprávnený povoliť zmenu klubovej príslušnosti Reprezentanta aj bez súhlasu 
materského Klubu, ak Reprezentant má uzatvorenú s Klubom inú zmluvu ako: (i) 
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 32 a nasl. Zákona o športe, (ii) 
zmluvu o amatérskom vykonávaní športu podľa § 47 Zákona o športe, (iii) zmluvu 
o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe, (iv)  dohodu o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. 

 
Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
4.1. Túto smernicu schválil Výkonný výbor SZH dňa 25.2.2020 a týmto schválením táto 

smernica nadobudla platnosť a účinnosť. 
4.2. Výklad tejto smernice vykonáva Výkonný výbor SZH. 
4.3. Prijatím tejto smernice sa v celom rozsahu ruší doterajší predpis Uvoľňovanie hráčov  

pre reprezentačné družstvo zo dňa 15.3.2010. 
4.4. Ak sa ukáže niektoré ustanovenie tejto smernice alebo jeho časť ako neplatné alebo 

neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení smernice a na 
platnosť a účinnosť smernice samotnej. 

 
 


