
Smernica o povinnom zverejňovaní 

Čl. I. 
Predmet smernice 

Predmetom tejto smernice je úprava povinností Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len 
„SZĽH“) pri povinnom zverejňovaní údajov v informačnom systéme športu a/alebo na webovom sídle 
SZĽH. 

Čl. II.  
Povinnosti pri zverejňovaní údajov 

1. SZĽH je povinný zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu 

a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia, 
b) zoznam členov Kongresu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého 

pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v Kongrese 

zastupujú, 

c) informáciu o konaní zasadnutia Kongresu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia, 
d) pozvánku a návrh programu zasadnutia Kongresu najmenej sedem dní predo dňom 

konania zasadnutia, 

e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou 
najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia, 

f) správu volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb, 
g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené 

funkcie a voľby volených orgánov, 
h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom 

konania volieb, 

i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov SZĽH, 

j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov SZĽH zväzu a 

počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny, 
k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov, 
l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu. 

2. Ostatné povinnosti týkajúce sa zverejňovania iných údajov, informácii alebo dokumentov 

v Informačnom systéme športu a/alebo na webovom sídle SZĽH sú uvedené najmä 

v príslušných ustanoveniach zákona č. 440/2015 Z. z. o športe o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Stanovách SZĽH, ostatných právnych predpisoch Slovenskej republiky, 
predpisoch IIHF, ostatných predpisoch SZĽH a v zmluvách uzatvorených medzi SZĽH 
a orgánom verejnej správy. 

3. Zverejnenie údajov podľa tohto článku zabezpečí príslušné oddelenie alebo orgán určený 
SZĽH. 

 

Čl. III.  
Záverečné ustanovenia 

Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZĽH dňa 18.10.2021, pričom platnosť 
a účinnosť nadobúda schválením. 


