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ZMLUVA  O ZABEZPEČENÍ  REPREZENTÁCIE  SR  V HÁDZANEJ 

 

 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 

1. SLOVENSKÝ    ZVAZ   HÁDZANEJ 

Adresa : 

IČO     : 

Bankové spojenie : 

Štatutárny zástupca : 

Kontaktná osoba      : 

Telefón :                                         Fax :                                       Mobil  : 

 

 

 

 

 

2. KLUB - ODDIEL  

Adresa : 

IČO     : 

Bankové spojenie : 

Štatutárny zástupca : 
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Kontaktná osoba      : 

Telefón :                                         Fax :                                       Mobil  : 

 

 

 

 

 

 

II. PREDMET   ZMLUVY 

Spolupráca pri zabezpečovaní štátnej reprezentácie SR v hádzanej medzi SZH a klubom. 

Zároveň vymedzuje časť povinnosti medzi klubom a reprezentantom SR, ktorá upravuje 

Smernica pre uvoľňovanie hráčov pre národné - reprezentačné družstvo. 

 

III.   PRÁVA  A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

a)  Slovenský zväz hádzanej (ďalej len SZH) : 

1. Zverejniť v Správach zväzu najmenej 2x ročne, najneskôr k 1.9. a 1.3. príslušného 

roku nomináciu reprezentačného družstva a oznámiť ju  materskému oddielu – klubu a 

športovcovi. 

2. Predložiť zmluvným stranám medzinárodný termínový kalendár akcií RD. 

3. Vytvoriť a zabezpečiť športovcovi zodpovedajúce podmienky pre plnenie jeho 

povinností , uhrádzať reprezentantovi SR náklady spojené s výdavkami na akcie 

(ubytovanie, stravovanie, cestovné) podľa platných smerníc SZH, hlavne zabezpečiť 

podmienky pre tréningový proces, regeneráciu a rehabilitáciu, zodpovedajúcu lekársku 

starostlivosť a po dobu konania akcie zabezpečiť stravovanie alebo ďalšie odmeny a 

finančnú náhradu. 

4. Zapožičať do užívania športovú výstroj a výzbroj na danú akciu. 

5. Uzavrieť dohodu a  dohodnúť a uhradiť poistenie pre prípad úrazu a poistenie 

liečebných nákladov športovca pri reprezentačných akciách doma i v zahraničí. 

6. Informovať zmluvné strany o vyhodnotení reprezentačnej akcie. 

 

b)   KLUB – ODDIEL  (ďalej len klub) : 



  
                                                      SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ                   
   

3 

 

1. Uvoľňovať pre potreby reprezentačných družstiev SR svojich hráčov v zmysle 

Medzinárodného reglementu IHF  pre uvoľňovanie hráčov pre národné – 

reprezentačné družstvo SR a tejto zmluvy. 

2. Vytvárať reprezentantom podmienky zabezpečujúce ich výkonnostný rast, hlavne 

tréningový proces, regeneráciu, rehabilitáciu a napomáhať pri organizovaní 

medzinárodných resp. medzištátnych akcií RD. 

3. Prerokovať so svojimi reprezentantmi všetky otázky spojené s pôsobením v 

reprezentácii RD SR, prípadne ich riešiť so SZH. 

 

IV.   PLATNOSŤ    ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od   ....................  do .............    s možnosťou opcie. 

2. Zmluva zaniká uplynutím termínu , na ktorý bola uzatvorená. 

3. Zväz môže pred uplynutím doby platnosti zmluvy od zmluvy odstúpiť, ak športovec    

bol vyradený z reprezentačného družstva z výkonnostných alebo disciplinárnych  

dôvodov. 

4. Zmluva môže byť aj zmenená na základe dohody zmluvných strán a to v písomnej 

forme. 

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy sa riadia, ak nie je stanovené inak 

predpismi zväzu a ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

7. Pri nedodržaní tejto zmluvy sa zmluvné strany vystavujú disciplinárnych a právnych 

dôsledkov. 

Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že zmluvu  uzatvárajú slobodne, určite a vážne, 

nie v tiesni a nie za jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom tejto 

zmluvy pripájajú svoje vlastnoručné  podpisy. 

 

V Bratislave dňa  ........................ 

 

 

 

 

_______________________                                                             ______________________ 

             za SZH                                                                                                 za klub 


