
Pravidlá uznášaniaschopnosti a počet hlasov potrebných na prijatie 
rozhodnutia orgánov SZH 

 

Konferencia SZH: Konferencia SZH je schopná uznášať sa, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať. Rozhodnutia prijíma 
konferencia nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov s právom hlasovať, okrem 
rozhodnutí, na ktoré sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny.  
 
o  Kvalifikovaná  väčšina  je určená  ako 2/3  väčšina  hlasov prítomných 
delegátov s právom hlasovať. 
 
o Kvalifikovanou väčšinou rozhoduje konferencia SZH o:  
 
- schvaľovaní stanov SZH a rozhodovaní o ich zmenách a doplnkoch, 
- reorganizácií súťaží, 
- schvaľovaní uzatvorenia zmluvných vzťahov SZH, ak hodnota plnenia zo 
zmluvy je vyššia  ako 1,500.000,-EUR, 
- vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zák. č.  440/2015 Z.z.  o športe a o 
zmene  a doplnení  niektorých zákonov,  
-  prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej  spoločnosti  podľa § 18 
zák. č.  440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- vstupe a zrušení členstva SZH v IHF, EHF, SOV a iných  orgánoch a 
združeniach, ktorých  je SZH členom, 
- zrušení SZH dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením s iným združením, v 
prípade  zrušenia SZH  dobrovoľným   rozpustením   o určení  likvidátora. 
  
Výkonný výbor SZH: 
 
Výkonný výbor SZH  je  schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina 
jeho členov.   Každý člen, vrátane prezidenta, má 1 hlas.  Výkonný  výbor  rozhoduje 
väčšinou  hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov  je rozhodujúci hlas 
prezidenta.  
 
Kontrolná komisia SZH: 
 
Kontrolná komisia SZH  je uznášaniaschopná, ak je prítomná 
nadpolovičná  väčšina jej  členov  a rozhoduje väčšinou  hlasov prítomných členov, 
pričom každý  člen, vrátane  predsedu  a podpredsedu, má 1 hlas.  V prípade 
rovnosti  hlasov rozhoduje hlas  predsedu kontrolnej komisie.  
 
Orgán  pre riešenie sporov SZH: 
 
Orgán pre  riešenie sporov SZH je spôsobilý  uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná 
väčšina  jeho členov, pričom  na prijatie rozhodnutia je potrebná 
nadpolovičná  väčšina  prítomných členov. 
 
Komisie SZH: 
 



Komisie SZH sú schopné uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná  väčšina 
ich členov. Komisie rozhodujú  väčšinou  hlasov prítomných členov, pričom 
každý  člen, vrátane predsedu,  má 1 hlas. V prípade rovnosti hlasov  rozhoduje hlas 
predsedu.  

 


