SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

Organizačný poriadok SZH
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
I. Článok
Pôsobnosť Slovenského zväzu hádzanej
Slovenský zväz hádzanej (ďalej len „SZH“) je športovým občianskym združením
s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Účel činnosti SZH je vymedzený v Stanovách
SZH.

II. Článok
Členovia SZH
Práva a povinnosti členov SZH upravujú Stanovy SZH.

III. Článok
Orgány SZH
1. SZH realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov, ktorými sú Konferencia SZH
(ďalej len „Konferencia), Správna rada SZH a jej komisie, Výkonný výbor SZH a jeho
komisie. Osobitné postavenie má Kontrolná komisia SZH.
2. Každodenné operatívne úlohy SZH plní Sekretariát SZH (ďalej len „sekretariát“), ako
profesionálny aparát pracovníkov SZH.
3. Organizačná štruktúra, rokovací poriadok Správnej rady,rokovací poriadok Výkonného
výboru SZH a obsahové zameranie činnosti komisií VV SZH sú súčasťou tohto
organizačného poriadku.
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DRUHÁ ČASŤ
Konferencia SZH
IV. Článok
Právomoc a pôsobnosť Konferencie
1. Konferencia SZH je najvyšším orgánom SZH. Právomoc a pôsobnosť je vymedzená
v Stanovách SZH. Má právomoc rozhodovaciu, kontrolnú a normotvornú.
2. Rokovanie konferencie sa riadi rokovacím poriadkom, schváleným konferenciou.

TRETIA ČASŤ
Správna rada SZH
V. Článok
Právomoc a pôsobnosť Správnej rady
1. Správna rada je najvyšším orgánom SZH medzi konferenciami. Práva a povinnosti
Správnej rady upravujú Stanovy SZH.
2. Pre zabezpečenie celkovej činnosti SZH si vytvára odborné komisie a schvaľuje obsah ich
zamerania a činnosti.
3. Správna rada SZH schvaľuje zloženie, právomoc, pôsobnosť ako aj práva a povinností
jednotlivých pracovníkov SZH.
4. Informácie z rokovaní Správnej rady môže masovokomunikačným prostriedkom
poskytovať prezident SZH alebo ním poverený člen Správnej rady SZH.

VI. Článok
Zloženie Správnej rady
Správnu radu tvorí minimálne 7 členov. Na čele Správnej rady je prezident SZH. Funkčné
zloženie, hlavné úlohy, práva a povinnosti členov Správnej rady upravuje „Štatút Správnej
rady SZH“, ktorý schvaľuje konferencia SZH .
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VII. Článok
Práva a povinnosti členov Správnej rady
1. Členovia Správnej rady majú právo:
a) predkladať a vyjadrovať sa k návrhom, ktoré sú predmetom rokovania Správnej rady
b) hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje Správna rada
c) zúčastňovať sa na schôdzach Výkonného výboru SZH a komisií bez právomoci
zasahovať do ich rokovania
2. Členovia Správnej rady sú povinní:
a) vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech hádzanej
b) dbať na jej záujmy a posilňovať jej spoločenskú vážnosť
c) zúčastňovať sa každého zasadnutia Správnej rady
d) zúčastňovať sa zasadnutí komisií, výkonného výboru a poradných orgánov, na ktoré
boli delegovaní
e) predkladať pripomienky, návrhy opatrení a obhajovať ciele a rozhodnutia Správnej
rady
f) zúčastňovať sa akcií a podujatí, na ktoré boli delegovaní, podať písomnú správu
a prípadné návrhy opatrení
g) zabezpečovať a plniť úlohy, dodržiavať Stanovy SZH, Štatút Správnej rady SZH,
všeobecné právne predpisy a predpisy SZH.
3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena Správnej rady alebo v prípade, že
sa bez ospravedlnenia nebude zúčastňovať na jej činnosti, môže byť prezidentom
odvolaný z funkcie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Výkonný výbor SZH
VIII. Článok
Právomoc a pôsobnosť Výkonného výboru
1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SZH. Práva a povinnosti Výkonného
výboru SZH upravujú Stanovy SZH. V oblasti športovo-technickej má právomoc
rozhodovaciu, v ostatných oblastiach má právomoc riadiacu.
2. Výkonný výbor predkladá návrhy na zmeny platných poriadkov a predpisov SZH. Tieto
zmeny musia byť predložené na prerokovanie v legislatívnej komisii.
3. Je odvolacím orgánom v otázkach, v ktorých rozhodovanie v prvej inštancii prináleží jeho
odborným komisiám.
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4. Informácie z rokovaní VV SZH môže masovokomunikačným prostriedkom poskytovať
prezident SZH alebo ním poverený člen VV SZH.
5. Zloženie Výkonného výboru SZH a hlavné úlohy výkonného výboru upravujú Stanovy
SZH.

IX. Článok
Práva a povinnosti členov Výkonného výboru
1. Členovia Výkonného výboru majú právo:
a) predkladať a vyjadrovať sa k návrhom, ktoré sú predmetom rokovania Výkonného
výboru
b) hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor
2. Členovia Výkonného výboru sú povinní:
a) vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech hádzanej
b) dbať na jej záujmy a posilňovať jej spoločenskú vážnosť
c) zúčastňovať sa každého zasadnutia Výkonného výboru
d) zúčastňovať sa zasadnutí komisií, na ktoré boli delegovaní
e) predkladať pripomienky, návrhy opatrení a obhajovať rozhodnutia Výkonného
výboru
f) zúčastňovať sa akcií a podujatí, na ktoré boli delegovaní, podať písomnú správu
a prípadné návrhy opatrení
g) zabezpečovať a plniť úlohy, dodržiavať Stanovy SZH, všeobecné právne predpisy
a predpisy SZH.
3. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena Výkonného výboru alebo
v prípade, že sa bez ospravedlnenia nebude zúčastňovať na jeho činnosti, môže prezident
SZH po schválení vo VV SZH podať Správnej rade SZH návrh na odvolanie z funkcie.
4. V prípade, že člen Výkonného výboru zo závažných dôvodov ukončí svoju funkciu počas
funkčného obdobia, prezident SZH predloží na schválenie do Správnej rady návrh na
kooptáciu nového člena VV SZH , ktorý vykonáva svoju funkciu do najbližšieho
zasadnutia Konferencie SZH.

PIATA ČASŤ
Prezident SZH
Štatutárnym zástupcom SZH je prezident SZH. Svoju činnosť vykonáva nezištne v prospech
hádzanej. Jeho práva a povinnosti sú určené v Stanovách SZH.V prípade návrhu na odvolanie
prezidenta SZH musí byť zvolaná mimoriadna konferencia SZH v zmysle čl. VI. Stanov SZH.
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ŠIESTA ČASŤ
Kontrolná komisia SZH
1. Kontrolná komisia (ďalej len KK) je nezávislý kontrolný orgán, ktorého práva
a povinnosti upravujú Stanovy SZH.
2. Pre efektívne plnenie úloh KK môže požadovať vyjadrenia, posudky a stanoviská od
funkcionárov a orgánov SZH. Na požiadanie členov KK sekretariát SZH umožní nazrieť
do účtovných dokladov a ostatnej agendy SZH.
3. KK predkladá z každej kontrolnej činnosti správu Správnej rade podáva ho na vedomie
VV SZH.
4. KK predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Správnej rade SZH.
5. Predseda KK je povinný zvolať schôdzu do 30 dní, ak o to požiadajú najmenej 4 členovia
KK.
6. Ďalšie podrobnosti o práci KK upravuje „Rokovací poriadok KK SZH“.

SIEDMA ČASŤ
Komisie Správnej rady SZH
X. Článok
Právomoc a pôsobnosť komisií
1. K operatívnemu riadeniu jednotlivých oblastí činnosti si Správna rada SZH môže
zriaďovať odborné komisie, ktorým stanovuje pôsobnosť a úlohy. O svojej činnosti
predkladajú Správnej rade SZH písomnú správu.
2. Predsedov komisií menuje a odvoláva Správna rada, ktorá tak tiež rozhoduje o vzniku
novej resp. zrušení existujúcej komisie.
3. Činnosť komisií sa riadi Stanovami SZH, týmto organizačným poriadkom a predpismi
SZH.
4. Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi jednotlivými komisiami rieši Správna rada SZH.

XI. Článok
Členovia komisií
1. Celkové počty členov komisie schvaľuje na návrh predsedu komisie Správna rada SZH.
2. Členovia komisií sú povinní:
a) vykonávať svoje funkcie nezištne, v prospech hádzanej
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b) dbať na jej záujmy a posilňovať jej vážnosť
c) zúčastňovať sa zasadnutí komisie, kde je ich účasť nezastupiteľná.
3. Ak sa člen komisie dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho postavením alebo ak sa
nebude bez ospravedlnenia zúčastňovať na činnosti komisie, môže byť na návrh predsedu
komisie odvolaný z funkcie.
4. V prípade uvoľnenia miesta člena komisie, môže nového člena na návrh predsedu komisie
kooptovať Správna rada SZH.

ÔSMA ČASŤ
Komisie Výkonného výboru SZH
XII. Článok
Pôsobnosť, právomoc a činnosť komisií
1. K operatívnemu riadeniu jednotlivých oblastí činnosti SZH Konferencia schvaľuje
odborné komisie. Ich činnosť sa riadi Stanovami SZH, týmto organizačným poriadkom
a predpismi SZH. O svojej činnosti predkladajú do VV SZH najmenej jeden krát ročne
písomnú správu.
2. Predsedov komisií volí Konferencia SZH , ktorá taktiež rozhoduje o vzniku novej resp.
zrušení existujúcej komisie. Odvolanie predsedu komisie VV SZH sa riadi v súlade so
Stanovami SZH.
3. Predsedovia komisií zabezpečujú spoluprácu a súčinnosť s ostatnými odbornými
komisiami VV.
4. Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi jednotlivými komisiami rieši Výkonný výbor SZH.
5. Náplň činnosti jednotlivých komisií schvaľuje na návrh Výkonného výboru SZH
Správna rada SZH.

XIII. Článok
Členovia komisií
1. Celkové počty členov a zloženie komisie na príslušné funkčné obdobie schvaľuje na návrh
predsedu komisie Výkonný výbor SZH.
2. Členovia komisií sú povinní:
a) vykonávať svoje funkcie nezištne, v prospech hádzanej
b) dbať na jej záujmy a posilňovať jej vážnosť
c) zúčastňovať sa zasadnutí komisie, kde je ich účasť nezastupiteľná.
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3. Ak sa člen komisie dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho postavením alebo ak sa
nebude bez ospravedlnenia zúčastňovať na činnosti komisie, môže byť na návrh predsedu
komisie VV SZH odvolaný z funkcie. V prípade uvoľnenia miesta člena komisie, môže
nového člena na návrh predsedu komisie kooptovať Výkonný výbor SZH.

DEVIATA ČASŤ
Generálny sekretár SZH
1. Generálneho sekretára SZH schvaľuje Správna rada SZH. Generálny sekretár SZH riadi
sekretariát SZH. Je priamym nadriadeným všetkým pracovníkom sekretariátu SZH
a zúčastňuje sa na zasadnutiach Správnej rady a Výkonného výboru SZH.
2. Generálny sekretár zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre jeho osobu a pracovníkov
Sekretariátu vyplývajú zo Stanov SZH, tohto Organizačného poriadku, popisu pracovnej
činnosti, uznesení Správnej rady a Výkonného výboru SZH, všeobecných právnych
predpisov a smerníc SZH.
3. Úzko spolupracuje s členmi Správnej rady a Výkonného výboru SZH, je povinný
vytvárať potrebné podmienky pre činnosť komisií SR a VV SZH.

DESIATA ČASŤ
Pracovníci sekretariátu SZH
Sú podriadení generálnemu sekretárovi SZH a sú povinní dodržiavať Stanovy SZH,
organizačný poriadok všeobecné právne predpisy a smernice SZH.

JEDENÁSTA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa doteraz platný Organizačný poriadok SZH.
2. Tento Organizačný poriadok bol schválený na zasadnutí Správnej rady dňa 25.2.2003
a účinnosť nadobúda dňom schválenia.

Spracoval: Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH
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