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Článok 1
Základné ustanovenia a definície pojmov
Tento registračný poriadok Slovenského zväzu hádzanej (ďalej aj iba „SZH“) upravuje
postup a podmienky zdrojovej evidencie členov SZH.
Registračný poriadok vychádza zo zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj iba „Zákon“), stanov SZH a ostatných predpisov SZH
rešpektujúc všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.
„KZH“ - krajský zväz hádzanej, ktorý je členom SZH.
„IHF“ - Medzinárodná hádzanárska federácia.
„EHF“ - Európska hádzanárska federácia.
„Informačným systémom SZH“ sa rozumie centrálna evidencia (register) členov SZH
vedená v elektronickej forme.
„Prístupovým právom“ sa pre účely tohto poriadku rozumie SZH pridelené
užívateľské meno a heslo umožňujúce prístup členovi SZH do informačného systému
SZH cez portál webového sídla SZH a vykonávanie úkonov voči SZH v elektronickej
forme, a to aj zaevidovanie nového člena SZH, v prípade ak ide o člena športovej
organizácie/klubu.
„Klubovým manažérom“ sa rozumie funkcionár a/alebo zamestnanec športovej
organizácie/klubu, ktorý je oprávnený na vykonávanie úkonov vo veci evidencie
členov športovej organizácie/klubu v informačnom systéme SZH, a to elektronickou
formou prostredníctvom SZH prideleného prístupového práva do informačného systému
SZH cez portál webového sídla SZH.
„Športovcom“ sa pre účely tohto registračného poriadku rozumie hráč/hráčka hádzanej
bez ohľadu na vekovú kategóriu a bez ohľadu na to, či ide o profesionálneho alebo
amatérskeho športovca.
„Športovým odborníkom“ sa pre účely tohto registračného poriadku rozumie športový
odborník podľa § 6 ods. 1 Zákona.
„Súťažou“ sa pre účely tohto registračného poriadku rozumie akýkoľvek zápas alebo
stretnutie alebo podujatie v hádzanej, ktorú organizuje a/alebo riadi SZH alebo KZH.

Článok 2
Členstvo v SZH
1.
SZH má riadnych a čestných členov.
2.
Riadnymi členmi SZH môžu byť fyzické ako aj právnické osoby. SZH vedie zdrojovú
evidenciu osôb s jej príslušnosťou. Evidenciu členov vykoná SZH najneskôr do 10 dní
odo dňa vzniku členstva. Evidencia členov SZH patrí do kompetencie športovotechnickej komisie SZH.
Právnické osoby:
3.
Právnická osoba (športová organizácia/klub) sa stáva členom SZH na základe
rozhodnutia výkonného výboru SZH v súlade so stanovami SZH. Výkonný výbor
rozhoduje o prijatí za člena SZH na základe podanej prihlášky (t.j. žiadosti o členstvo
v SZH) a jej príloh. K prihláške žiadateľ (právnická osoba) prikladá:
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originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho znenia zakladajúceho dokumentu,
ktorým sa rozumejú stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská
zmluva, zakladateľská zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument
preukazujúci založenie alebo zriadenie športovej organizácie/klubu (ďalej aj iba
„zakladajúci dokument“),
b)
zoznam funkcionárov, t.j. zoznam orgánov s uvedením ich členov a s vyznačením
štatutárneho orgánu a spôsobu konania tohto štatutárneho orgánu za žiadateľa,
vrátane písomného vyhlásenia žiadateľa, že zmenu funkcionárov, vrátane člena,
resp. členov štatutárneho orgánu, bude SZH oznamovať bez meškania, pričom
funkcionári musia byť zapísaní v registri fyzických osôb v športe podľa
osobitného predpisu1,
c)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia
SZH, EHF a IHF,
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je uzrozumený s tým, že v prípade zániku
členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky voči SZH, ktoré mu vznikli
v čase členstva,
e)
písomný súhlas každého funkcionára, vrátane všetkých členov štatutárneho
orgánu žiadateľa o tom, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov pre
potreby SZH, s obsahom a v rozsahu potrieb SZH, a to všetko podľa platných
právnych predpisov Slovenskej republiky. 2
f)
doklad o zaplatení členského príspevku na činnosť SZH.
4.
Na základe rozhodnutia výkonného výboru SZH o prijatí právnickej osoby (športová
organizácia/klub) za člena SZH sa vykoná zaevidovanie člena v informačnom systéme
SZH. Pre tieto účely je člen SZH povinný poskytnúť SZH všetky údaje v rozsahu
potrebnej evidencie.
5.
Po zaevidovaní člena SZH, SZH členovi poskytne prístupové práva do informačného
systému SZH, a to na základe žiadosti člena a splnenia technických a bezpečnostných
podmienok pre prístup do informačného systému SZH.
Fyzické osoby:
6.
Riadne členstvo fyzických osôb vzniká:
a)
u členov športových organizácií/klubov, ktoré sú členmi SZH, odvodením od ich
členstva v príslušnej športovej organizácii/klube, keď výkonný výbor potvrdí jej
členstvo v SZH tým, že uvedené vezme na vedomie v súlade so stanovami SZH,
b)
v inom prípade ako podľa písm. a) na základe rozhodnutia výkonného výboru
SZH.
Výkonný výbor SZH berie na vedomie alebo rozhoduje o prijatí za člena SZH na
základe podanej prihlášky (t.j. žiadosti o členstvo v SZH) a jej príloh.
7.
Žiadateľ (fyzická osoba) prikladá k prihláške:
a)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia
SZH, EHF a IHF,
b)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je uzrozumený s tým, že v prípade zániku
členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky voči SZH, ktoré mu vznikli
v čase členstva,
a)

1
2

zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
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písomný súhlas žiadateľa o tom, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných
údajov pre potreby SZH, s obsahom a v rozsahu podľa potrieb SZH, a to všetko
podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky3,
d)
v prípade osôb mladších ako 15 rokov rodný list alebo jeho kópiu alebo preukaz
poistenca a priloženie jeho kópie, v prípade osôb starších ako 15 rokov
občiansky preukaz a priloženie jeho fotokópie, pričom kópie týchto dokladov
verifikuje vždy porovnaním s originálom pracovník SZH, ktorý zabezpečuje
evidenciu. Za osoby mladšie ako 15 rokov koná zákonný zástupca, ktorý predloží
svoj občiansky preukaz.
e)
doklad o zaplatení členského príspevku na činnosť SZH.
8.
V prípade podľa bodu 6. písm. a) tohto článku registračného poriadku športová
organizácia/klub, ktorý je členom SZH, po prijatí fyzickej osoby za svojho člena a na
základe jej súhlasu, podá za člena prihlášku SZH spolu s dokladmi podľa bodu 7. tohto
článku registračného poriadku. Verifikáciu dokladov porovnaním s ich originálmi podľa
bodu 7. písm. d) tohto článku registračného poriadku vykoná klubový manažér
športovej organizácie/klubu.
9.
Za neplnoletú osobu (mladšiu ako 18 rokov) koná a prihlášku podpisuje, vrátane
všetkých vyhlásení, zákonný zástupca žiadateľa.
10. Po zaevidovaní člena SZH, SZH členovi poskytne prístupové práva do informačného
systému SZH, a to na základe žiadosti člena a splnenia technických a bezpečnostných
podmienok pre prístup do informačného systému SZH.
Čestné členstvo:
11. Čestnými členmi SZH sa môžu stať fyzické ako aj právnické osoby, ktoré sa obzvlášť
zaslúžili o rozvoj alebo propagáciu slovenskej hádzanej v súlade a podľa stanov SZH.
c)

1.

2.
3.

4.
5.

3

Článok 3
Prihlášky a písomné vyhlásenia
SZH poskytne žiadateľovi o členstvo vzor prihlášky a potrebných vyhlásení, a to:
a)
v papierovej forme alebo
b)
v elektronickej forme, ak ide o prípad podľa čl. 2, bod 6. písm. a) tohto
registračného poriadku, keď prihlášku podáva klubový manažér športovej
organizácie/klubu, ktorá je členom SZH prostredníctvom informačného systému
SZH.
Prihlášky a vyhlásenia podľa bodu 1. tohto článku majú rovnaký obsah bez ohľadu na
to, či ide o papierovú alebo elektronickú formu.
Pri výbere a poskytnutí prihlášky žiadateľovi sa rozlišuje, či ide o žiadateľa právnickú
osobu (t.j. športovú organizáciu/klub) alebo fyzickú osobu. Pri prihláške fyzickej osoby
sa rozlišuje aj to, či je fyzická osoba športovec alebo športový odborník, ako aj typ
športového odborníka. Podľa typu žiadateľa poskytne SZH žiadateľovi príslušný
formulár prihlášky.
Žiadateľ je povinný vyplniť v prihláške všetky povinné údaje.
Žiadateľ zodpovedá v celom rozsahu za pravdivosť, úplnosť a správnosť poskytnutých
údajov a nesie zodpovednosť za údaje, ktoré sú neúplné a/alebo nesprávne a/alebo
nepravdivé. V prípade podľa čl. 2, bodu 6. písm. a) tohto registračného poriadku spolu

zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
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so žiadateľom nesie zodpovednosť za neúplné a/alebo nesprávne a/alebo nepravdivé
údaje aj športová organizácia/klub.

1.

2.
3.

1.

Článok 4
Zdrojová evidencia členov - právnických osôb v SZH
O právnických osobách (športová organizácia/klub) vedie SZH v zdrojovej evidencii
údaje v rozsahu:
a)
názov alebo obchodné meno,
b)
adresa sídla,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
jedinečný identifikátor osoby,
f)
číslo bankového účtu na príjem a použitie: dotácie, príspevku uznanému športu,
sponzorského, príspevku na národný športový projekt, príspevku na športové
poukazy,
g)
adresa elektronickej pošty,
h)
druh športovej organizácie,
i)
druh športu,
j)
druh vykonávanej športovej činnosti,
k)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l)
adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m) meno a priezvisko kontrolóra, ak je zvolený alebo inak ustanovený podľa Zákona,
n)
adresa elektronickej pošty kontrolóra, ak je zvolený alebo inak ustanovený podľa
Zákona,
o)
zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti
k športovej organizácii,
p)
zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu
názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie,
právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
q)
výška členského príspevku, ak sa uhrádza,
r)
dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza,
s)
príslušnosť k športovým organizáciám,
t)
zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných
v nasledujúcom kalendárnom roku,
u)
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
v)
označenie zdrojovej evidencie.
Člen SZH je povinný poskytnúť SZH všetky údaje v rozsahu podľa bodu 1. tohto
článku registračného poriadku.
Člen SZH zodpovedá v celom rozsahu za nepravdivosť a/alebo nesprávnosť a/alebo
neúplnosť údajov, ktoré podľa bodu 1. tohto článku registračného poriadku SZH
poskytol.
Článok 5
Zdrojová evidencia členov - fyzických osôb v SZH
O fyzických osobách vedie SZH v zdrojovej evidencii údaje v rozsahu podľa

Registračný poriadok

Strana 4 z 7

Slovenský zväz hádzanej

osobitného predpisu4, a to:
1.1. o každej fyzickej osobe tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul,
b)
dátum narodenia,
c)
jedinečný identifikátor osoby,
d)
rodné číslo,
e)
štátna príslušnosť,
f)
adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
g)
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
h)
adresa na doručovanie,
i)
adresa elektronickej pošty,
j)
číslo bankového účtu na príjem a použitie: dotácie, sponzorského,
k)
druh športu,
l)
druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
m) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť
za športovú organizáciu/klub, pri zmluvnom vzťahu údaj o období trvania
zmluvy,
n)
športové výsledky na významných súťažiach,
o)
čestné tituly a ocenenia,
p)
príslušnosť k športovým organizáciám/klubom,
q)
dátum poslednej účasti na súťaži.
1.2. o profesionálnom športovcovi aj údaje o:
a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
1.3. o amatérskom športovcovi aj údaje o:
a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
1.4. o športovom odborníkovi aj údaje o:
a)
druh odbornej činnosti v športe,
b)
číslo dokladu odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
d)
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
e)
označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
f)
údaj o overení bezúhonnosti,
g)
údaje o dátume
vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie
vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1
písm. e) až g) Zákona (t.j. kontrolór, funkcionár, dopingový komisár).
1.5. o fyzickej osobe, ktorá vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník aj údaje o:
a)
označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
b)
označenie vysielajúcej organizácie,
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d)
súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka
činnosť,
e)
poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
§ 8 ods. 3 v spojení s § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
4
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Člen SZH je povinný poskytnúť SZH všetky údaje v rozsahu podľa bodu 1. tohto
článku registračného poriadku.
Člen SZH zodpovedá v celom rozsahu za nepravdivosť a/alebo nesprávnosť a/alebo
neúplnosť údajov, ktoré podľa bodu 1. tohto článku registračného poriadku SZH
poskytol.
Článok 6
Registrácia a registračné preukazy
Registráciou za športovú organizáciu/klub sa rozumie evidencia aktuálnej príslušnosti
fyzickej osoby - člena SZH k športovej organizácii/klubu v zdrojovej evidencii SZH
v informačnom systéme SZH. V prípade športovca, registrácia za športovú
organizáciu/klub dovoľuje športovcovi vykonávať športovú činnosť (t.j. hrať hádzanú)
za danú športovú organizáciu/klub v súťažiach organizovaných a/alebo riadených SZH
alebo KZH. Bez registrácie nemôže športovec vykonávať športovú činnosť v súťažiach
organizovaných a/alebo riadených SZH alebo KZH.
SZH po zaevidovaní člena, vystaví členovi SZH registračný preukaz.
Pre účely vystavenia registračného preukazu, je člen SZH povinný predložiť SZH
hodnovernú fotografiu (t.j. aktuálnu podobizeň nie staršiu ako 1 rok) v elektronickej
podobe.
Registrácia, vrátane vystavenia registračného preukazu, sa uskutoční do 10 dní, pokiaľ
si člen SZH splnil povinnosť podľa bodu 3. tohto článku registračného poriadku.
Registračné preukazy sa rozlišujú podľa toho, či ide o športovca, športového odborníka
ako aj druhu športového odborníka, alebo čestného člena SZH alebo iba člena SZH.
Registračný preukaz športovca oprávňuje jeho držiteľa k štartu v súťaži/súťažiach
organizovaných a/alebo riadených SZH alebo KZH, a to za športovú organizáciu/klub,
ku ktorej má v zdrojovej evidencii SZH zapísanú aktuálnu príslušnosť, t.j. je
zaregistrovaný.
Registračný preukaz športového odborníka (napr. rozhodca, tréner), s výnimkou
voleného funkcionára SZH, oprávňuje jeho držiteľa k výkonu funkcie
v súťaži/súťažiach organizovaných a/alebo riadených SZH alebo KZH.
Člen SZH môže mať iba jeden registračný preukaz SZH.
Registračný preukaz je neprenosný a nemožno v ňom vykonať žiadne zmeny. Pri
poškodení obalu alebo samotného registračného preukazu, sa tento registračný preukaz
stáva neplatným.
Doba platnosti registračného preukazu je 10 rokov. Po uplynutí platnosti registračného
preukazu je člen SZH povinný požiadať o vydanie nového registračného preukazu.
Športovec s registračným preukazom, ktorému uplynula doba platnosti, nemôže
nastúpiť na súťaž/súťaže organizované a/alebo riadené SZH alebo KZH.
Športový odborník, s výnimkou voleného funkcionára SZH, s registračným preukazom,
ktorému uplynula doba platnosti, nemôže vykonávať svoju funkciu v súťaži/súťažiach
organizovaných a/alebo riadených SZH alebo KZH.
V prípade zrušenia registrácie športovca bez ohľadu na dôvod, sa opätovne môže
športovec zaregistrovať v inom športovom klube po uplynutí 2 rokov od zrušenia
registrácie.
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Článok 7
Členský príspevok na činnosť SZH
Žiadateľ o členstvo je povinný zaplatiť členský príspevok na činnosť SZH pri podaní
prihlášky. Konferencia SZH určila výšku ročného členského príspevku - 3 EUR na
člena SZH.
Žiadateľ platí ročný členský príspevok na činnosť SZH v celej výške bez ohľadu na čas
podania prihlášky a/alebo čas vzniku členstva.
Článok 8
Zánik členstva v SZH
Členstvo v SZH môže zaniknúť v súlade so stanovami SZH. Po zániku členstva sa
vykoná výmaz člena zo zdrojovej evidencie SZH. Výmazom nezanikajú takejto osobe
záväzky a povinnosti voči SZH, ktoré jej vznikli v čase členstva v SZH.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
Ak sa niektoré ustanovenie tohto registračného poriadku alebo jeho časť ukáže ako
neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej
v celom rozsahu.
V prípade, že sa niektoré ustanovenie tohto registračného poriadku dostane do rozporu
so Zákonom alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a na
miesto neho sa použije príslušné ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu.
Ruší sa registračný poriadok SZH zo dňa 17.6.2003 (vrátane zmien a doplnkov) v celom
rozsahu.
V konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto registračného poriadku
SZH sa pokračuje podľa tohto poriadku.
Konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto registračného poriadku SZH a
úkony v ňom vykonané majú rovnaké účinky ako konanie začaté a úkony vykonané
podľa tohto poriadku.
Tento registračný poriadok zaväzuje všetkých členov SZH a nadobúda účinnosť dňom
jeho prijatia výkonným výborom SZH.
Tento registračný poriadok SZH bol prerokovaný a prijatý výkonným výborom SZH
dňa 14.6.2016 v súlade so stanovami SZH a uznesením konferencie SZH zo dňa
28.5.2016 a doplnený rozhodnutím VV SZH dňa 28.3.2017 s účinnosťou od 28.3.2017.

V Bratislave, dňa 28.3.2017
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