
Spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby 

volených orgánov 

 

Každý riadny člen má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu. (stanovy SZH, 
článok 4, bod 1.3) 
 
3. Každý fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZH, ak ju 
navrhne člen SZH a to tak, že ak nie je členom SZH, tak v prípade zvolenia sa stane 
členom SZH, ak stanovy neurčujú inak. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny s 
príslušnosťou k SZH, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. Do 
volených orgánov SZH môže byť zvolená fyzická osoba (ďalej aj iba "kandidát"), ktorá 
spĺňa nasledovné podmienky: 
3.1. vek 18 rokov, 
3.2. je členom SZH alebo súhlasí s členstvom SZH v prípade zvolenia, 
3.3. je bezúhonná, 
3.4. neporušila pravidlá a opatrenia proti dopingu (t.j. antidopingové pravidlá), 
opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné opatrenia proti 
negatívnym javom v športe, 
3.5. súhlasí so svojou kandidatúrou, 
3.6. ďalšie podmienky, ktoré sa viažu ku konkrétnemu orgánu SZH alebo k členstvu v 
orgáne SZH a sú potrebné pre riadny, profesionálny a odborný výkon orgánu alebo 
členstva v orgáne SZH, ktoré určujú stanovy alebo osobitné predpisy (stanovy SZH, 
článok 5, bod 3) 
 
4. Za fyzickú osobu, ktorá porušila antidopingové pravidlá a opatrenia proti manipulácii 
priebehu a výsledku súťaží a iné opatrenia proti negatívnym javom v športe sa 
považuje fyzická osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest za takéto konanie, a to 
disciplinárnym orgánom SZH alebo KZH alebo klubom alebo iným orgánom 
oprávneným na rozhodovanie v takejto veci podľa osobitných predpisov, a to v 
posledných piatich rokoch.(stanovy SZH, článok 5, bod 4) 
 
5. Podmienka bezúhonnosti podľa bodu 3.3 tohto článku stanov musí byť splnená po 
celý čas výkonu funkcie. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola 
právoplatne odsúdená za: 
5.1. obzvlášť závažný zločin 
5.2. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmysený trestný čin proti slobode a 
ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin 
všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin 
proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným pravidlám a 
slobodám alebo  
5.3. iný trestný čin ako je uvedený v bodoch 5.1. a 5.2. spáchaný so zbraňou, násilím, 
hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím 
nátlaku. (stanovy SZH, článok 5, bod 5) 
6. Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin podľa bodu 
5, tohto článku stanov zahladené alebo sa na neho hladí, akoby nebol za takýto čin 
odsúdený. Svoju bezúhonnosť kandidát preukazuje písomným čestným vyhlásením 
alebo výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace v prípade určenom 
osobitným predpisom. Stratu bezúhonnosti je zvolený funkcionár povinný bezodkladne 
oznámiť SZH.(stanovy SZH, článok 5, bod 6) 



7. Za súhlas s kandidatúrou sa považuje písomný súhlas fyzickej osoby s presným 
určením orgánu SZH, ku ktorému sa kandidatúra viaže, spolu s priložením 
nasledovných písomných príloh: 
7.1. stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom a športovom 
pôsobení, 
7.2. súhlas so spracovaním osobných údajov v SZH v súvislosti s voľbou a prípadným 
zvolením a pôsobením v príslušnom orgáne SZH. 
7.3. súhlas so zverejnením svojej podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo 
audiovizuálny záznam z konania sa konferencie SZH, ak kandidáta volí konferencia 
SZH, a to na informačné a propagačné účely SZH 
7.4. čestné vyhlásenie kandidáta o jeho spôsobilosti na právne úkony bez obmedzenia 
a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho bezúhonnosť.  

 


