Smernica
Slovenského zväzu hádzanej
o evidencii zmlúv športovcov
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Článok 1
Základné ustanovenia a definície pojmov
Táto smernica upravuje postup Slovenského zväzu hádzanej (ďalej aj iba „SZH“) pri
evidencii zmlúv podľa zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj iba „Zákon“).
SZH eviduje zmluvy uzatvorené športovou organizáciou, ktorá je členom SZH, a ktorá
uzatvorila so športovcom:
2.1.
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu,
2.2.
zmluvu o amatérskom vykonávaní športu,
2.3.
zmluvu o príprave talentovaného športovca
(ďalej spoločne tieto zmluvy aj iba ako „Zmluva“).
„Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu“ sa rozumie výlučne zmluva podľa §
35 a nasl. Zákona.
„Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu“ sa rozumie výlučne zmluva podľa § 47
Zákona.
„Zmluvou o príprave talentovaného športovca“ sa rozumie výlučne zmluva podľa § 48
Zákona.
„EHF“ je Európska hádzanárska federácia, ktorej členom je SZH.
Článok 2
Evidencia zmlúv
Športová organizácia, ktorá je členom SZH, je povinná predložiť SZH pre účely
evidencie u EHF Zmluvu podľa čl. 1 bodu 2 tejto smernice do 7 dní od uzavretia
Zmluvy, v ostatných prípadoch do 30 dní od uzavretia Zmluvy, a to na účely jej
vedenia v evidencii zmlúv a dohôd SZH.
Na evidenciu sa predkladá kompletná Zmluva, t.j. vrátane jej príloh a dodatkov, v troch
originálnych vyhotoveniach (t.j. rovnopisoch) s originálnymi podpismi všetkých
účastníkov Zmluvy.
Predložená Zmluva musí spĺňať náležitosti stanovené Zákonom. Za správnosť Zmluvy
a jej zákonnosť zodpovedajú účastníci Zmluvy.
V prípade, ak SZH zistí, že predložená Zmluva nespĺňa zákonné požiadavky, t.j.
neobsahuje Zákonom stanovené náležitosti alebo je v rozpore so Zákonom, upozorní
na uvedené športovú organizáciu, ktorá Zmluvu na evidenciu predložila. SZH nie je
povinný zisťovať a vyhľadávať nedostatky Zmluvy spočívajúce v rozpore so Zákonom.
SZH pri evidencii Zmluvy uvedie:
5.1.
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia športovca,
5.2.
názov športovej organizácie, ktorá Zmluvu predložila a je účastníkom Zmluvy,
5.3.
obdobie, na ktoré je Zmluva uzatvorená, a to presný dátum začiatku
a ukončenia Zmluvy,
5.4.
deň a hodina evidencie Zmluvy,
5.5.
číslo, ktoré SZH pridelil Zmluve.
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SZH zaeviduje Zmluvu, ak je športovec zaregistrovaný k danému dňu ako športovec
športovej organizácie, ktorá Zmluvu predložila, v zdrojovej evidencii členov SZH
podľa registračného poriadku SZH.
Po zaevidovaní Zmluvy, SZH potvrdí na rovnopisoch jej evidenciu v SZH spolu
s uvedením čísla, ktoré bolo Zmluve pridelené. Jeden rovnopis Zmluvy SZH uloží do
svojej evidencie, zvyšné dva rovnopisy zašle účastníkom evidovanej Zmluvy.
Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá,
športová organizácia je povinná uvedené oznámiť SZH a k oznámeniu predložiť aj
dôkazy o ukončení Zmluvy.
SZH je oprávnený overiť si u druhej zmluvnej strany ukončenie Zmluvy.
SZH nerieši spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy medzi účastníkmi Zmluvy.
Ak SZH zistí, že na tú istú dobu uzatvoril športovec viaceré Zmluvy, tak pre účely
prestupového konania má prioritu tá Zmluva, ktorá bola ako prvá podpísaná
a doručená SZH. Na ostatné Zmluvy SZH neberie ohľad a v takomto prípade začne
SZH voči športovcovi disciplinárne konanie.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
Ak sa niektoré ustanovenie tejto smernice alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo
neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá
vplyv na ostatné ustanovenia, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu.
V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto smernice dostane do rozporu so Zákonom
alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a na miesto neho
sa použije príslušné ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu.
Ruší sa smernica „Registrácia a evidencia profesionálnych hráčov“ zo dňa 8.4.2014
(vrátane zmien a doplnkov) v celom rozsahu.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej prijatia výkonným výborom SZH.
Táto smernica bola prerokovaná a prijatá výkonným výborom SZH dňa 14.6.2016.

V Bratislave, dňa 14.6.2016
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