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Slovenská nohejbalová asociácia (ďalej len „SNA") vydáva pre potreby reprezentácie
túto  smernicu,  ktorá  upravuje  práva  a povinnosti  SNA,  reprezentačnej  komisie,
reprezentačného trénera, reprezentanta, reprezentantky (ďalej v texte už len v mužskom rode),
realizačným  tímom  a zároveň  aj  upravuje  jednotný  postup  pri  zabezpečovaní  činnosti
reprezentácie, reprezentačných sústrední, reprezentačných tréningov a činnosť reprezentácie na
medzinárodných súťažiach a podujatiach.

Súčasťou smernice je aj príloha: Nominačný list (vzor)

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Hlavným poslaním (cieľom činnosti SNA) je zabezpečovanie a organizovanie všestranného
rozvoja nohejbalu na území SR.

SMERNICA
O REPREZENTÁCII

SNA
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o reprezentácií SR v nohejbale



(2) SNA zabezpečuje  vo všetkých kategóriách  (žiaci  /žiačky/,  juniori  /juniorky/,  muži  /ženy/)
výber  a  prípravu  nohejbalovej  reprezentácie  a jej  účasť  na  medzinárodných  súťažiach
a podujatiach (EFTA, UNIF). SNA zároveň aj vedie zoznam nohejbalových reprezentantov.

(3)Reprezentantom  je hráč nohejbalu – občan SR, ktorý je členom SNA, alebo je výkonným
výborom  SNA  (ďalej  len  „VV  SNA")  schválený  ako  reprezentant  a zároveň  musí  byť
nominovaný za člena reprezentácie.

(4) Reprezentačným trénerom (ďalej len „tréner") je tréner, ktorý bol nominovaný a schválený
VV SNA do funkcie reprezentačného trénera príslušnej kategórie.

(5)Predsedu  a  členov  komisie  volí  a  odvoláva  VV  SNA  a jej  úlohou  je  riadiť  činnosť
reprezentácie.

(6)Realizačný  tím  tvoria  tréner,  predseda  komisie  reprezentácie  ako  vedúci  družstva
(manažér) a člen VV SNA. Realizačný tím môže byť ešte doplnený o lekára, fyzioterapeuta
a maséra.

(7) Reprezentácia  vlasti  je  najvyšším  ocenením  každého  športovca  a je  cťou  športovca
reprezentovať svoju krajinu.

Čl. 2
Reprezentačné družstvá

(1)VV  SNA  organizuje  činnosť  všetkých  reprezentačných  družstiev,  zabezpečuje  ich
materiálno technické zabezpečenie (ďalej len „MTZ") a ich financovanie. Z hľadiska kvalitnej
prípravy reprezentácie  VV SNA schvaľuje  plán  prípravy reprezentácie  na  kalendárny rok
navrhnutý komisiou reprezentácie. Ďalej VV SNA na základe návrhu komisie reprezentácie
schvaľuje rozpočty pre reprezentačné družstvá, zloženie realizačných tímov reprezentačných
družstiev, nomináciu hráčov na reprezentačné sústredenia, prípravné zápasy a na ME, resp.
MS.

(2)Prezident SNA vymenúva a odvoláva komisiu reprezentácie a trénerov vo všetkých kategóriách
na návrh VV SNA.

(3)V rámci  organizačnej  štruktúry  SNA pôsobí  komisia  reprezentácie,  ktorú  zriaďuje  VV
SNA ako svoj poradný a odborný orgán.

(4)Realizačné tímy reprezentačných družstiev vymenúva a odvoláva vo všetkých kategóriách na
návrh  trénera  a komisie  reprezentácie  VV  SNA.  Úlohou  členov  reprezentačného  tímu  je  na
základe pokynov trénera podieľať sa na plnení cieľov reprezentácie.

(5)Návrh  nominácie  reprezentačného  družstva  predkladá  tréner  v stanovenom termíne  komisií
reprezentácie. Komisia spracuje k návrhu komentár a postúpi nominácie na schválenie VV SNA.
SNA zverejní nomináciu reprezentačného družstva do 3 dní po jej schválení a rozpošle (e-mailom)
nominovaným hráčom nominačné listy (podľa prílohy),  najneskôr však 10 dní pred podujatím
ME, MS a pod.

(6)Úlohou vedúceho reprezentačného družstva (manažér – predseda komisie reprezentácie) je
najmä  organizačné  zabezpečenie  chodu  reprezentačného  družstva  v súlade  so  stanoveným
rozpočtom a napĺňanie požiadaviek trénera.

Čl. 3
Povinnosti SNA

(1)SNA je povinná reprezentačnému družstvu zabezpečiť (aj počas medzinárodných súťaží
a podujatí):



a)  riadne  podmienky  na  výkon  činnosti  reprezentačného  družstva,  najmä  zabezpečiť
dostatočnú prípravu, tréningový proces, rehabilitáciu a zdravotnú starostlivosť,
b) jednotné športové oblečenie, dresy, športovú obuv ako aj prípadne iné športové vybavenie
(aj realizačnému tímu),

c) primerané ubytovanie, stravu, pitný režim a dopravu (aj realizačnému tímu),

d) uhradiť reprezentačnému družstvu ako aj realizačnému tímu primeranú odmenu a finančné
náklady  ak  boli  schválené  VV  SNA(  v súlade  s Hospodárskou  smernicou  SNA  platnou
z 28.08.2020 - ďalej len „HS").

(2)Na reprezentačné sústredenie je SNA povinná reprezentačnému družstvu zabezpečiť:
a) v spolupráci s nohejbalovým klubom ktorý poskytne priestory na reprezentačné sústredenie
MTZ (nohejbalové siete, lopty  a iný potrebný športový materiál),
b)  preplatenie  finančných  nákladov  za  prenájom  haly  (telocvične,  kurtov  a pod.)
nohejbalovému klubu  ktorý poskytne priestory na reprezentačné sústredenie,

c)  primerané  ubytovanie,  stravu,  pitný  režim  a preplatenie  cestovných  nákladov
nominovaným hráčom a realizačnému tímu (v súlade s HS).

(3)Na jednodňové reprezentačné sústredenie je SNA povinná reprezentačnému družstvu 
zabezpečiť:
a) v spolupráci s nohejbalovým klubom ktorý poskytne priestory na reprezentačné sústredenie
MTZ (nohejbalové siete, lopty  a iný potrebný športový materiál),
b)  preplatenie  finančných  nákladov  za  prenájom  haly  (telocvične,  kurtov  a pod.)
nohejbalovému klubu  ktorý poskytne priestory na reprezentačné sústredenie,

c)  stravu,  pitný  režim  a preplatenie  cestovných  nákladov  nominovaným  hráčom
a realizačnému tímu (v súlade s HS).

(4)Na reprezentačné tréningy je SNA povinná reprezentačnému družstvu zabezpečiť:
a)  v spolupráci  s nohejbalovým klubom ktorý poskytne  priestory na reprezentačný tréning
MTZ (nohejbalové siete, lopty  a iný potrebný športový materiál),
b)  preplatenie  finančných  nákladov  za  prenájom  haly  (telocvične,  kurtov  a pod.)
nohejbalovému klubu  ktorý poskytne priestory na reprezentačný tréning,

c) pitný režim a preplatenie cestovných nákladov nominovaným hráčom a realizačnému tímu
(v súlade s HS).

Čl. 4
Povinnosti komisie reprezentácie

(1)Komisia reprezentácie:
a) predkladá VV SNA hodnotenie reprezentačných družstiev,
b) predkladá VV SNA správy z reprezentačných sústredení, tréningov, prípravných zápasov 

a z ME, resp. MS,

c) pre VV SNA pripravuje a navrhuje plán prípravy reprezentácie na kalendárny rok,

d) navrhuje VV SNA rozpočty pre reprezentačné družstvá,

e) navrhuje VV SNA zloženie realizačných tímov reprezentačných družstiev,

f) navrhuje VV SNA maximálne 10 člennú nomináciu hráčov a zloženie realizačného tímu na
ME, resp. MS,

g)  navrhuje  VV  SNA  nomináciu  hráčov  a zloženie  realizačného  tímu  na  reprezentačné
sústredenie,

i) predseda komisie reprezentácie je zároveň aj členom realizačného tímu reprezentačného
družstva ako vedúci družstva (manažér).

Čl. 5
Práva a povinnosti trénera



(1)Tréner ma nasledovné práva:
a) na zabezpečenie stravy a pitného režimu,
b) na zabezpečenie primeraného ubytovania a dopravy,

c) na náhradu nákladov spojených s cestou súkromným motorovým vozidlom, vlakom, alebo
autobusom na reprezentačné zrazy (sústredenie, tréningy a pod.) v súlade s HS,

d) právo na primeranú odmenu, ak je schválená VV SNA (v súlade s HS).

(2)Tréner ma nasledovné povinnosti:
a) spolu s predsedom komisie reprezentácie spracovať a predložiť na schválenie plán prípravy
reprezentačného družstva na kalendárny rok v súlade  s plánovaným rozpočtom a navrhnúť
výkonnostné ciele pre príslušné obdobie alebo akciu,
b) predložiť na schválenie návrh na výber hráčov do reprezentačného družstva,

c) zodpovedať za prípravu reprezentačného družstva v súlade so schváleným plánom prípravy
na  kalendárny  rok,  riadiť  tréningový  proces,  riadiť  reprezentačné  sústredenia  a zápasy
reprezentačného družstva, dbať na to, aby reprezentačné družstvo reprezentovalo SR v duchu
„fair play“a dbať aj na to, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví,

d) plniť pokyny VV SNA, ktoré mu boli uložené, dodržiavať organizačný režim vyplývajúci
z účasti reprezentačného družstva na reprezentačných podujatiach,

e) chrániť majetok SNA, ktorý SNA poskytla reprezentačnému družstvu,

f)  dodržiavať  pravidla  nohejbalu  (aj  medzinárodné  EFTA  a UNIF),  stanovy,  predpisy
a disciplinárne konania SNA,

g)  po  ukončení  reprezentačnej  akcie,  tréner  a predseda  komisie  reprezentácie  sú  povinní
predložiť správu z akcie do 21 dní od ukončenia akcie VV SNA,

h) správať sa a vystupovať na verejnosti (pred médiami) profesionálnym spôsobom, v duchu
„fair play“a zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SNA,

i) rešpektovať záujmy sponzorov a partnerov SNA.

Čl. 6
Práva a povinnosti reprezentanta

(1) Reprezentant ma nasledovné práva:
a) na zabezpečenie stravy a pitného režimu,
b) na zabezpečenie primeraného ubytovania a dopravy,

c) na náhradu nákladov spojených s cestou súkromným motorovým vozidlom, vlakom, alebo
autobusom na reprezentačné zrazy (sústredenie, tréningy a pod.) v súlade s HS,

d) právo na primeranú odmenu, ak je schválená VV SNA (v súlade s HS).

(2) Reprezentant ma nasledovné povinnosti:
a) dodržiavať pokyny trénera a vedenia realizačného tímu,
b)  zúčastňovať  sa  reprezentačných  zrazov   reprezentačného  družstva  na  ktoré  bol
nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možnosti a schopností patričné možné
úsilie, dodržiavať disciplínu  a súťažiť v duchu „fair play“,

c)  zúčastňovať  sa  porád  družstva,  vyhodnotenia  zápasov,  skupinovej  alebo  individuálnej
prípravy a  regeneračnej  a rehabilitačnej  procedúry podľa pokynov trénera  alebo ostatných
členov realizačného tímu,

d)  dbať  o svoje  zdravie, dodržiavať  zásady  správnej  životosprávy, udržiavať  sa  v dobrej
fyzickej kondícii a dostaviť sa na reprezentačný zraz plne koncentrovaný na svoj výkon,

e) informovať trénera o svojom zdravotnom stave, najmä o všetkých zraneniach a zároveň aj
v dostatočnom predstihu s opodstatneným odôvodnením informovať trénera o svojej neúčasti
na reprezentačnom zraze,



f) chrániť majetok SNA, ktorý SNA poskytla reprezentačnému družstvu,

g)  dodržiavať  pravidla  nohejbalu  (aj  medzinárodné  EFTA  a UNIF),  stanovy,  predpisy
a disciplinárne konania SNA,

i) správať sa a vystupovať na verejnosti (pred médiami) profesionálnym spôsobom, v duchu
„fair play“a zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SNA,

j) zdržať sa požívania alkoholických nápojov, omamných látok ako aj požívania akýchkoľvek
zakázaných látok a podrobiť sa kontrole proti ich požitiu a dopingovej kontrole,

k)  rešpektovať  záujmy  sponzorov  a partnerov  SNA  a počas  reprezentačných  zrazov
vystupovať v oficiálnom oblečení a obuvi poskytnutou SNA.

Čl. 7
Disciplinárne previnenia

(1) Reprezentant , tréner, resp. člen realizačného tímu, si je vedomý skutočností, že v prípade
porušenia tejto smernice alebo ostatných predpisov SNA, môže byť disciplinárne riešený VV
SNA.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie

(1)  Táto  smernica  nadobúda  platnosť  a účinnosť  dňom  jej  schválenia  VV  SNA  a jej
podpísania.

V Martine /Diaková/28.5.2021

Lukáš GABÁK Ing. Miroslav KOVÁČ

Predseda komisie reprezentácie        Prezident SNA

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ 
ASOCIÁCIA

J u n á c k a  6 ,  8 3 2  8 0  B r a t i s l a v a
    k o r e š p o n d e n č n á  a d r e s a : 0 3 8  0 2  D i a k o v á  1 1 1

Príloha



N O M I N A Č N Ý   L I S T

na
Sústredenie reprezentačného mužstva v nohejbale, kat. MUŽI

dátum: čas: miesto:

Nominácia:

p.č. meno a priezvisko: klub:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

tréner

Hráči, ktorí sa nemôžu zúčastniť reprezentačnej akcie z vážnych dôvodov, musia predložiť oficiálny 
písomný doklad / od lekára, potvrdenie zo školy a pod/.
Priniesť so sebou: športovú výstroj, občiansky preukaz, kartičku poistenca.Všetky ďalšie informácie 
a spresnenia dostanete od reprezentačného trénera
(meno a priezvisko trénera a tel. číslo).
Poučenie:
Tento nominačný list je zároveň žiadosťou o uvoľnenie zo školy, respektíve zo zamestnania.
V zmysle Zákona o športe č.440/2015Z.z. hlava 4 a uplatnenia zákona č.311/2001 Z.z. /Zákonník 
práce/ príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového 
reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje 
za iný úkon vo všeobecnom záujme,14  )   na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný 
čas

Dátum: 
Ing. Miroslav KOVÁČ
prezident SNA

https://www.epi.sk/zz/2015-440#f4475366
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