
Stanovy Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov. 
 

1. Základné ustanovenia 
 

1.1. Názov zväzu je: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, skratka SZHaK. 
 

1.2. Sídlom zväzu je Martin, Dulova 34/74, PSČ 036 08. 
 
 

2. Poslanie a ciele zväzu 
 

2.1. Poslaním a cieľom zväzu je: 
a) združovať záujemcov o hádanky, krížovky, logické úlohy, hlavolamy a iné lúštiteľské diela, pomáhať 

krúžkom po stránke metodickej, odbornej a materiálnej; 
b) šíriť záujem o hádanky, krížovky, logické úlohy a iné druhy duševného športu (kvízy a pod.), starať sa o 

ich zdokonaľovanie po stránke jazykovej a obsahovej, najmä 
 1. zostavovať, vydávať a propagovať pravidlá a smernice pre tvorbu a riešenie hádaniek, krížoviek, 

logických úloh; 
 2. sledovať úroveň uverejňovaných hádaniek, krížoviek a logických úloh, poskytovať vydavateľom 

konzultačné služby a metodickú pomoc; 
c) organizovať a koordinovať autorské, riešiteľské a duševno športové podujatia pre verejnosť, bez 

ohľadu na členstvo v združení, s osobitným zameraním na deti a mládež a prispievať tým k 
zachovávaniu kultúrnych hodnôt a dedičstva;  

d) autorsky sa podieľať na vydávaní časopisov, publikácii a iných produktov obsahujúcich riešiteľskú 
oblasť lúštenia;  

e) vydávať odborné publikácie a materiály; 
f) spolupracovať s domácimi i zahraničnými organizáciami a združeniami zameranými rôznymi druhmi 

svojej činnosti na obdobnú oblasť, nadväzovať a udržiavať aktívne styky so zahraničnými riešiteľmi a 
ich organizáciami a vzájomne participovať na súťažiach medzinárodného charakteru.  

 
 

3. Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov 
 

3.1. SZHaK rozoznáva dva typy členstva: členstvo aktívne a členstvo čestné. Aktívne členstvo v SZHaK je 
dobrovoľné. Aktívnym členom zväzu môže byť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne 
úkony (u neplnoletého sa vyžaduje súhlas právneho zástupcu), ktorá súhlasí a prejaví vôľu konať v 
súlade so stanovami zväzu a jeho vnútornými smernicami.  

 

3.2. Aktívne členstvo v SZHaK vzniká prejavením vôle uchádzača o členstvo. O prijatí nových, dovtedy 
neregistrovaných členov, rozhoduje rada. Podmienkou aktívneho členstva je platenie stanoveného 
členského. Potvrdením členstva je vydanie členského preukazu. 

 

3.3. Aktívne členstvo vo zväze zaniká: 
a) vystúpením, na základe písomného oznámenia rade SZHaK; 
b) automaticky nezaplatením členského najneskôr do 1.3. na príslušný kalendárny rok; 
c) vylúčením na základe rozhodnutia rady SZHaK pri porušení stanov, alebo pri poškodení dobrého 

mena zväzu; 
d) úmrtím člena. 

 

3.4. Všetci aktívni členovia majú rovnaké práva a to: 
a) zúčastňovať sa zväzom organizovaných podujatí s uplatením zľavy na štartovnom (ak je určené); 
b) podieľať sa na činnosti zväzu podávaním návrhov, pripomienok, námetov a sťažností a byť 

informovaní o ich vybavení; 
c) voliť zväzové orgány; 
d) pri nadobudnutí plnoletosti byť volení do zväzových orgánov; 
e) dostávať zväzové odborné publikácie a propagačné materiály; 
f ) získavať členské výhody podľa hospodárskych pravidiel zväzu. 

 

3.5. Aktívni členovia sú povinní: 
a) dodržiavať stanovy zväzu a rešpektovať rozhodnutia zväzových orgánov; 
b) platiť členské príspevky v stanovenom čase a výške; 
c) propagovať ciele zväzu, získavať nových členov a podporovať podujatia organizované zväzom a 

jeho členmi. 
 



3.6. SZHaK uplatňuje aj status čestného člena, ktorým sa môže stať ktorákoľvek osoba, ktorá sa nezvyčajnou 
mierou zaslúžila o propagáciu združenia a jej myšlienok. Čestné členstvo je vyjadrením pocty k danej 
osobe za vykonané dielo, avšak bez práv a povinností aktívneho člena. Takýto čestný člen sa môže 
prizývať na zasadnutia orgánov SZHaK, má však len hlas poradný. O pridelení čestného členstva na 
návrh rady SZHaK rozhoduje snem. 

 
 

4. Zväzové orgány 
 

4.1. Zväzovými orgánmi sú: 
a) snem členov (ďalej snem) 
b) rada zväzu (ďalej rada) 
c) kontrolná komisia 
d) miestne krúžky 
Zväz môže ďalej podľa potreby vytvárať odborné komisie. 

 

4.2. Snem je najvyšším orgánom zväzu. Tvoria ho všetci aktívni členovia zväzu, schádza sa podľa potreby, 
najmenej však jedenkrát za štyri roky. Snem zvoláva rada pozvánkou zaslanou všetkým členom zväzu 
aspoň 21 dní vopred formou klasickej alebo elektronickej pošty. Rada je povinná zvolať snem členov aj 
v mimoriadnom termíne do 30 dní od okamihu, keď o to požiadala viac ako jedna pätina všetkých 
členov. 

 

4.3. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná aspoň jedna pätina aktívnych členov. Ak sa nezíde v určenú 
hodinu tento počet členov, majú prítomní členovia po uplynutí 15 minút právo rokovať a uznášať sa, 
avšak s nezmeneným programom. Uznesenie je prijaté, ak získa nadpolovičný počet hlasov členov 
orgánu prítomných pri hlasovaní. 

 

4.4. Snem: 
a) schvaľuje: 

1. stanovy zväzu; 
2. zásady hospodárenia zväzu, výšku členského príspevku; 
3. správu o činnosti zväzu a správu kontrolnej komisie o hospodárení zväzu; 

b) volí a odvoláva: 
    1. radu SZHaK, pričom osobitne volí a odvoláva predsedu SZHaK, troch podpredsedov SZHaK a  

ostatných členov rady; 
    2. členov kontrolnej komisie; 
c) prerokúva odborné a strategické otázky činnosti zväzu; 
d) rozhoduje o zániku zväzu. 

 

4.5. Rada je riadiacim, správnym a výkonným orgánom zväzu. Má najmenej štyroch a najviac sedem členov. 
Skladá sa z predsedu, troch podpredsedov a členov. V prípade, že niekto prestane byť členom rady, 
ujíma sa funkcie riadneho člena náhradník, podľa poradia výsledkov volieb členov rady. Ak prestane byť 
členom rady predseda, alebo dvaja zo zvolených podpredsedov, zvolí si rada na tieto posty niekoho 
spomedzi seba. V takom prípade zvolá do 6 mesiacov mimoriadny snem členov za účelom nových 
volieb všetkých členov rady. 

 

4.6. Funkčné obdobie rady sú štyri roky. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát v roku. Rada 
je uznášania schopná, ak je prítomná najmenej polovica jej členov. Uznesenie rady je právoplatné, ak 
zaň hlasovala viac ako polovica všetkých jej členov.  

 

4.7. Rada : 
a) volí tajomníka a hospodára zväzu; 
b) plní úlohy, uložené jej snemom; 
c) schvaľuje plán činnosti, rozpočet zväzu, účtovnú závierku a odborné dokumenty a smernice zväzu 

po predchádzajúcom súhlase príslušnej odbornej komisie; 
d) rozhoduje o použití prijatých príspevkov a darov a o veciach, ktoré nie sú vyhradené snemu; 
e) zriaďuje odborné komisie a iné pomocné orgány zväzu; 
f ) podáva snemu správu o svojej činnosti. 

 

4.8. Štatutárnym zástupcom rady a SZHaK je predseda. V jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov podľa 
rozhodnutia rady. Ak je pre právny úkon, ktorý za SZHaK robí rada, predpísaná písomná forma, 
postačuje podpis predsedu, alebo jedného z podpredsedov rady.  

 

 



4.9. Kontrolná komisia je nezávislá od ostatných orgánov zväzu a zodpovedá sa len snemu. Má právo 
kontrolovať všetku činnosť zväzu, vrátane hospodárenia s majetkom zväzu. Jej poverení členovia sú 
oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov zväzu. Je trojčlenná a jej funkčné obdobie je 
rovnaké ako u rady. 

 

4.10. Kontrolná komisia : 
a) volí zo svojich členov predsedu; 
b) vyjadruje sa k účtovnej závierke; 
c) má právo nahliadnuť do všetkých materiálov a písomností, týkajúcich sa zväzu; 
d) podáva snemu správu a o svojej činnosti a o hospodárení zväzu. 

 

4.11. Združenie je oprávnené zriadiť miestne krúžky, ak o to prejavia záujem príslušní aktívni členovia. Krúžok 
zaregistruje rada. V mene krúžku vystupuje jeho vedúci, ktorého si volia členovia krúžku spomedzi seba 
a ktorý bude konať v jeho mene. Krúžky sú z hľadiska právnej subjektivity začlenené pod SZHaK, 
pričom ich vlastné aktivity a konanie týmto nie je obmedzené.  

 

4.12. Odborné komisie sú pomocné orgány zväzu a ich cieľom je tvorba interných odborných dokumentov 
a smerníc. Podľa potreby ich vytvára a ruší rada, pričom svoju činnosť riadia podľa potrieb a úloh rady. 
Členom odbornej komisie môže byť aj nečlen SZHaK.  

 
 

5. Hospodárenie zväzu 
 

5.1. Zväz je samostatne hospodáriacou jednotkou. Hospodárenie zväzu sa riadi všeobecne právnymi 
predpismi, nariadeniami, vyhláškami a zákonmi Slovenskej republiky, zásadami hospodárenia zväzu a 
schváleným rozpočtom. 

 

5.2. Zdroje a majetok získava zväz : 
a) členskými príspevkami; 
b) vydavateľskou a konzultačnou činnosťou; 
c) podielom z publikačnej činnosti; 
d) inými príspevkami a darmi v súlade so všeobecne záväznými predpismi; 
e) dotáciami a grantovými príspevkami; 
 f ) tvorbou projektov v oblasti podľa bodu 2.1.; 
g) formou prostriedkov získaných pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti zväzu, vrátane 

predaja reklamnej plochy na podujatiach, ktoré zväz organizuje. 
 
 

6. Zánik zväzu 
 

6.1. Zväz zaniká zlúčením, alebo rozpustením zväzu. O zániku SZHaK rozhoduje snem, pričom súčasne 
rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku zväzu. V prípade dobrovoľného rozpustenia 
vymenuje rada likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky zväzu a so zvyšným majetkom naloží podľa 
rozhodnutia snemu. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu zväzu do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky. V prípade zániku a likvidácie zväzu bude po vyrovnaní záväzkov jeho majetok použitý ako dar 
mimovládnym organizáciám, o ktorých rozhodne snem členov a ktorých ciele a poslanie sú blízke 
poslaniu SZHaK.  

 
 

7. Záverečné ustanovenia 
 

Združenie vzniklo dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 13.9.1990.  
Táto zmena stanov nadobúda účinnosť dňom registrácie.  
Podrobnosti o SZHaK upravujú vnútorné smernice zväzu. 
 

V Banskej Bystrici dňa 8.9.2007 
 
 
 


