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      Udeľovanie vyznamenaní v SZH 

Článok  I. 

Základné ustanovenia 

Táto smernica upravuje podmienky udeľovania ocenení a vyznamenaní s cieľom oceniť prácu 

a činnosť funkcionárov, trénerov ,rozhodcov a aktívnych športovcov v hádzanej na 

Slovensku. Pamätné plakety, medaily , odznaky môžu byť udelené členom SZH, fyzickým a 

právnickým osobám. 

 

Článok  II. 

Druhy  ocenenia 

1. Správna rada Slovenského zväzu hádzanej  (ďalej len SR SZH) vydáva zásady pre    

udeľovanie  vyznamenaní v hádzanej, ktorými sa  oceňuje záslužná a obetavá práca v 

hádzanárskom hnutí alebo vynikajúce športové výsledky. Predpokladom pre udelenie 

vyznamenania sú morálne kvality, pre ktoré je vyznamenaný vzorom pre ostatných. 

2. Vyznamenania udeľované Slovenským zväzom hádzanej (ďalej len SZH) a krajskými 

zväzmi  hádzanej (ďalej len KZH) : 

            a)   - ďakovné a pozdravné listy SZH , KZH 

                  - diplomy, pochvalné uznania a čestné uznania SZH, KZH  

                  - dekréty o čestnom členstve v SZH , KZH 

                  - pamätné medaily, odznaky  a plakety pri príležitosti výročí v rámci SZH a KZH 

            b)   - plaketa SZH , KZH -  bronzová , strieborná , zlatá 

  

Článok   III. 

Ďakovné a pozdravné listy, diplomy, pochvalné a čestné uznania, pamätné odznaky a plakety 

Ďakovné a pozdravné listy  - sú formou ocenenia práce, vykonanej  v prospech   rozvoja 

hádzanej  alebo prejavom pozornosti pri významných jubileách a príležitostiach. 
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Diplomy , pochvalné a čestné uznania 

Udeľujú sa :     

- aktívnym hádzanárom, ktorí dosiahli významné výsledky vo svojej     činnosti 

- hádzanárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom, ktorí svojou činnosťou prispeli k 

rozvoju hádzanej alebo k úspešnému zabezpečeniu niektorého významného podujatia 

- hádzanárskym klubom a iným osobám 

- hádzanárskym funkcionárom za dlhoročnú a obetavú činnosť v príslušnom orgáne na 

úrovni oddielu, TJ, klubu, KZH a SZH a aktívnym športovcom za vynikajúce 

výsledky v ich činnosti. Čestné členstvo je doživotné. Môže byť zrušené jedine z 

dôvodov uvedených v čl. V, bod 6 

 Navrhujú ich :   

- výbor hádzanárskeho oddielu, klubu alebo TJ 

- orgány KZH 

- komisie  SZH 

- VV SZH 

- SR SZH 

 

Dekrét o čestnom členstve v SZH , KZH 

Udeľuje sa :     

- hádzanárskym funkcionárom za dlhoročnú a obetavú činnosť v príslušnom orgáne na 

úrovni oddielu, TJ, klubu, KZH a SZH a aktívnym športovcom za vynikajúce 

výsledky v ich činnosti. Čestné členstvo je doživotné. Môže byť zrušené jedine z 

dôvodov uvedených v čl. V, bod 6 (?) 

Navrhujú ho :   

- výbor hádzanárskeho oddielu, klubu alebo TJ 

- orgány KZH 

- komisie  SZH 

- VV SZH 

- SR SZH 

 

 Pamätné odznaky a plakety 

Udeľujú sa :     

- hádzanárskym funkcionárom a aktívnym športovcom pri významných príležitostiach 
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Navrhujú ich :   

- výbor hádzanárskeho oddielu, klubu alebo TJ 

- orgány KZH 

- komisie  SZH 

- VV SZH 

- SR SZH 

  

Článok  IV. 

Plakety SZH a KZH 

1.  Plaketa SZH , KZH - bronzová 

Udeľuje sa :     

- hádzanárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom za približne  15-ročnú 

funkcionársku činnosť na rôznych úrovniach (oddiel, KZH, SZH) , ktorí vedľa plnenia 

svojich funkcií pomáhajú pri získavaní a výchove ďalších funkcionárov 

 2.  Plaketa SZH , KZH - strieborná 

Udeľuje sa :     

- hádzanárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom za približne  20-ročnú 

funkcionársku činnosť na rôznych úrovniach (oddiel, KZH, SZH) a tým, ktorých 

doterajšia práca v hádzanárskom hnutí už bola ocenená udelením „Plaketa SZH, KZH 

– bronzová“ 

3.  Plaketa SZH , KZH - zlatá 

Udeľuje sa :     

- hádzanárskym funkcionárom, trénerom, rozhodcom za približne  25-ročnú 

funkcionársku činnosť ovplyvňujúcu rozvoj hádzanej na rôznych úrovniach (oddiel, 

KZH, SZH) a tým, ktorých doterajšia práca v hádzanárskom hnutí už bola ocenená 

udelením „Plaketa SZH, KZH – strieborná“ 

4. Návrhy na udelenie vyššieho stupňa plakety sa môžu predkladať najskôr po uplynutí 5 

rokov od udelenia nižšieho stupňa ocenenia. Výnimky udeľuje VV SZH. 
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Článok  V. 

Spoločné ustanovenia pre udeľovanie vyznamenaní v hádzanej 

1. O udeľovaní vyznamenaní a ocenení v hádzanej rozhoduje VV SZH a VV KZH , s 

výnimkou čestného členstva, o udelení ktorého rozhoduje  SR SZH. Doklad o udelení 

vyznamenania podpisuje najvyšší štatutár alebo ním poverený zástupca a je opatrený 

pečiatkou udeľujúceho orgánu. 

2. Vyznamenania uvedené v čl. II , bod 2 sa udeľujú za dlhoročnú obetavú a úspešnú 

prácu  v hádzanárskom hnutí pri príležitosti : 

- životných jubileí (50, 55, 60, 65 rokov atď.) 

- osláv výročí organizovanej hádzanej v SR 

- osláv výročí založenia oddielu, klubu  (25,50,60,75 rokov atď.) 

- významných celoslovenských či medzinárodných športových akciách 

3. Podmienky pre predkladanie a prerokovávanie návrhov na udelenie hádzanárskych 

vyznamenaní : 

- navrhovateľ predkladajúci návrh na udelenie vyznamenania uvedeného v čl. III. 

- prerokuje návrh  vo svojom výbore a podrobne zdôvodnený predloží udeľujúcemu 

orgánu 

- čestné členstvo v KZH a SZH možno udeliť iba raz 

4. Lehoty pre prerokovávanie hádzanárskych vyznamenaní : 

- návrhy na udelenie hádzanárskych vyznamenaní sa predkladajú VV SZH a VV KZH  

najneskoršie 8 týždňov pred plánovaným odovzdaním 

- o udelení hádzanárskych vyznamenaní aktívnym hádzanárom a trénerom za 

mimoriadne úspechy na OH, MS, ME či v iných súťažiach svetového či európskeho 

významu je možné na žiadosť  navrhovateľa rozhodnúť i v kratšej lehote ako 8 

týždňov 

5. Odovzdávanie hádzanárskych vyznamenaní : 

- navrhovateľ návrhu na udelenie hádzanárskeho vyznamenania môže súčasne 

doporučiť pri akej príležitosti by malo byť vyznamenanie odovzdané 

- za dôstojné vykonanie aktu odovzdania ocenenia zodpovedá orgán, ktorý 

vyznamenanie udelil 

6. Odňatie hádzanárskeho vyznamenania : 

- v prípade hrubého porušenia základných povinností člena SZH , ktoré sú nezlučiteľné 

so cťou držiteľa vyznamenania , môže vyznamenanie odňať orgán, ktorý ho udelil 

  

Článok  VI. 

Evidencia vyznamenaní v SZH 

Za celoštátnu evidenciu všetkých vyznamenaní a ocenení podľa čl. II, bod 2 zodpovedá 

generálny sekretár SZH (ďalej len GS SZH). K zabezpečeniu vzájomnej informovanosti 

hádzanárskych zväzových orgánov a k zabráneniu duplicity KZH zašlú GS SZH  do 10.1. 
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zoznam udelených vyznamenaní KZH za uplynulý rok. V zozname bude okrem druhu 

vyznamenania  uvedené meno a priezvisko vyznamenaného, dátum jeho narodenia , jeho 

príslušnosť k oddielu, TJ, klubu a dátum udelenia vyznamenania (ocenenia) . 

  

 Článok  VII. 

Zhotovenie vyznamenaní 

Vyznamenania uvedené v čl. II, bod 2 si nechávajú zhotoviť udeľujúce  orgány (KZH, SZH). 

 

Článok  VIII. 

Záverečné ustanovenia 

Výklad tejto smernice, jej doplňovanie a zmeny prináleží VV SZH. 

 Týmto sa ruší Smernice pre udeľovanie vyznamenaní v hádzanárskom hnutí v SR zo dňa 

15.3.1997. 

 Táto smernica bola prerokovaná vo VV SZH  17.2.2004 a schválená v SR SZH  dňa    

17.2.2004  a nadobúda účinnosť dňom 17.2.2004. 

  

  

  

Spracoval:  Ing. Miloš  Šubák , predseda LK SZH 


