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Zverejňovanie informácií 
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

 

 
V súlade s ustanovením § 17 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe Slovenský zväz hádzanej ako 
národný športový zväz zverejňuje nasledovné dokumenty a informácie: 
 

a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia, 
dostupné na adrese: https://slovakhandball.sk/legislativa 
 

b) zoznam členov najvyššieho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, mesto trvalého pobytu 
alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne 
zastupujú, dostupné na adrese: https://slovakhandball.sk/files/article/2022/07/PriI_loha-
cIOE.1-PrezencIOEnaI_-listina.pdf 
 

c) informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom 
zasadnutia, dostupné na adrese: https://slovakhandball.sk/konferencia-szh 
 

d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní predo 
dňom konania zasadnutia, dostupné na adrese:  https://slovakhandball.sk/konferencia-szh 
 

e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 
25 dní odo dňa konania zasadnutia, dostupné na adrese: 
https://slovakhandball.sk/konferencia-szh 
https://slovakhandball.sk/vykonny-vybor 
 

f) správu volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb, dostupné na adrese:  
https://slovakhandball.sk/konferencia-szh 
 
 
g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie 
a voľby volených orgánov, dostupné na adrese: https://slovakhandball.sk/legislativa 
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h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom 
konania volieb, Voľby volených orgánov v pozvánkach a zápisniciach: 
https://slovakhandball.sk/konferencia-szh 
 
 
i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu, Popis 
demokratických princípov organizácie obsiahnuté v stanovách: 
https://slovakhandball.sk/legislativa 
 
 
j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného 
športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny:  
https://slovakhandball.sk/legislativa 

 
k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov:  
https://slovakhandball.sk/disciplinarna-komisia 
 
l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu:  
Zákon o športe - údaje | Slovenský zväz hádzanej (slovakhandball.sk) 
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