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Štatút Správnej rady SZH 

I. Článok 

Základné ustanovenia 

1. Správna rada Slovenského zväzu hádzanej  (ďalej len SR SZH) je najvyšším orgánom   SZH 

medzi konferenciami. 

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, všeobecnými právnymi normami a vykonávacími 

predpismi SZH. 

3. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii SZH, ktorej predkladá správu o plnení  úloh SZH, 

o činnosti orgánov SZH, o hospodárení so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. 

4. Zodpovedá za prípravu a predloženie materiálov pre rokovanie konferencie delegátom 

oddielov - klubov hádzanej, ktoré zásadne predkladá písomne najneskôr 15 dní pred termínom 

konania konferencie. 

  

  

II. Článok 

Funkčné  zloženie SR SZH 

1. SR SZH je zastupiteľským orgánom odborníkov a sponzorov z oblasti hádzanej. Tvorí ju 

minimálne 7 členov. Na čele SR SZH je prezident SZH. 

2. SR SZH tvoria: 

a) prezident SZH - je štatutárnym zástupcom SZH 

b) viceprezident SZH - zastupuje prezidenta  v jeho neprítomnosti 

c) člen SR - zodpovedný za ekonomiku, prípravu a uzatváranie zmlúv so sponzormi 

d) člen SR -  zodpovedný za športovú reprezentáciu SR 

e) člen SR - zástupca klubu z najvyššej súťaže SZH za mužskú zložku 

f) člen SR - zástupca klubu z najvyššej súťaže SZH za ženskú zložku 

g) ostatní členovia  

3. Viceprezidenta SZH a členov SR SZH na návrh prezidenta schvaľuje a odvoláva 

konferencia SZH. 

4. V období medzi konferenciami SZH má prezident právo  vymenovať nového člena 

SR SZH, ak je to v prospech SZH.  Tento novovymenovaný člen SR SZH sa 

zúčastňuje zasadnutí SR SZH s hlasom poradným, až kým ho neschváli najbližšia 

konferencia.         

5. Post člena SR, ktorý zastupuje kluby z najvyšších súťaží SZH podľa čl. II, písm. e) a f) 

samostatne za mužskú a ženskú zložku je rotujúci a prináleží prednostne najlepšie 

umiestnenému klubu po skončení príslušného súťažného ročníka. Prezident tohto člena 

SR SZH vymenúva na ročné obdobie, t. j. od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. 

  



  
                                                      SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ                   
   

2 

 

III. Článok 

Vytváranie odborných a poradných orgánov 

SR SZH si môže vytvárať odborné a poradné orgány (komisie) pre odborné zabezpečovanie 

a plnenie úloh SZH. Môžu byť  3 až 7-členné. Ich ustanovenie a zloženie schvaľuje SR SZH. 

  

 

  

IV. Článok 

Hlavné úlohy a podmienky členstva v SR SZH 

1. Správna rada: 

- rozpracováva hlavné úlohy SZH prijaté na konferencii SZH do 60 dní od jej konania 

- zastupuje SZH vo vzťahu k IHF, EHF, SOV, telovýchovným, štátnym a iným 

orgánom a organizáciám 

- prerokováva rozpočet,rozdelenie zdrojov a ich čerpanie 

- zabezpečuje prostriedky na naplnenie rozpočtu 

- prerokováva  správy o činnosti a hospodárení SZH 

- prerokováva správy KK, navrhuje a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov 

- rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia v SZH 

- schvaľuje organizačný poriadok a nevyhnutné doplnky a zmeny vnútorných právnych 

noriem v období medzi konferenciami, ak ich neschválil VV SZH 

- je odvolacou inštitúciou proti rozhodnutiam VV SZH v zásadných otázkách 

- rozhoduje o zriadení podnikov a účelových zariadení SZH 

2. Štvrťročne hodnotí  napĺňanie rozpočtu SZH a kontroluje jeho čerpanie. Navrhuje 

opatrenia pre zabezpečenie tejto úlohy. 

3. Štvrťročne hodnotí  činnosť jednotlivých reprezentačných družstiev SR. 

4. Pripravuje a schvaľuje organizačné poriadky, zásady hospodárenia, registratúrny 

poriadok, pracovný poriadok, funkčné zloženie sekretariátu SZH a kontroluje ich 

dodržiavanie. 

5. Schvaľuje zmeny a doplnky právnych predpisov a noriem SZH , ak tieto neznesú odklad. 

Tieto platia do konania najbližšej konferencie SZH. 

6. Spolupracuje so športovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí. 

  

 

  

V. Článok 

Zasadnutia a funkčnosť SR SZH 

  

1. Pre svoju činnosť SR SZH spracováva termínový a obsahový plán zasadnutí na jednotlivé 

polroky. 

2. Rokovania SR SZH sa riadia rokovacím poriadkom SR SZH, ktorý je v súlade so 

Stanovami SZH. 
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3. Mimoriadne zasadnutie SR SZH je povinný zvolať prezident SZH, ak o to požiada 

písomne minimálne 50 % jej členov a to najneskoršie do 30 dní. 

4. V prípade, že by SR SZH stratila funkčnosť, t. j. ak klesne počet jej členov zvolených 

konferenciou  SZH pod 50 %, prezident SZH je povinný   menovať do 30 dní nové 

zloženie správnej rady. V prípade, že v stanovenom termíne nebude menovaná nová 

správna rada, prezident SZH  je  povinný do ďalších 30 dní zvolať mimoriadnu 

konferenciu SZH. Ak  by tento   stav nastal, potom všetky funkcie SR SZH 

a zodpovednosť za činnosť   SZH   preberá  Výkonný výbor SZH. 

  

  

 

VI. Článok 

Práva a  povinnosti SR SZH 

  

1. Každý člen SR SZH je povinný zúčastňovať sa každého jej zasadnutia., prípadne 

zasadnutí komisií či poradných orgánov SR SZH., na ktoré bol  delegovaný, predkladať 

pripomienky, návrhy opatrení a obhajovať ciele a rozhodnutia SR SZH. 

2. Člen SR SZH je povinný zúčastňovať sa akcií a podujatí , na ktoré bol delegovaný, podať 

písomnú správu a prípadné návrhy na opatrenia. 

3. Člen SR SZH je povinný zabezpečovať a plniť úlohy SR SZH, dodržiavať Stanovy SZH, 

platné všeobecné právne predpisy a platné vykonávacie predpisy SZH. 

  

  

VII. Článok 

Vzťahy s ostatnými orgánmi SZH a jej členmi 

1. SR SZH je nadriadeným orgánom Výkonného výboru SZH a sekretariátu SZH. 

2. SR SZH je rozhodujúcim orgánom v celkovej činnosti SZH , najmä v oblasti ekonomickej 

a štátnej športovej reprezentácie SR. 

  

VIII. Článok 

Záverečné ustanovenia 

1. Štatút SR SZH sú povinní dodržiavať členovia SR SZH, profesionálni pracovníci SZH 

a pracovníci pracujúci na základe dohôd so SZH. 

2. Polročné hodnotenie činnosti SR SZH spracováva viceprezident SZH a spolu s návrhmi 

opatrení predkladá prezidentovi SZH . Prezident SZH uvedené hodnotenie prerokuje na 

najbližšom zasadnutí SR SZH. 

3. Štatút SR SZH nadobúda účinnosť dňom schválenia Konferenciou SZH. 
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Zmeny a doplnky prerokované a schválené na Konferencii SZH dňa 24.6.2006. 

  

  

Spracoval:  Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH   

 


