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Obsahové zameranie činnosti komisií Správnej rady a  

Výkonného výboru SZH 

 

Reprezentačná komisia  SZH  (mužská, ženská zložka) 

1. Reprezentačná komisia SZH (ďalej len RK SZH) je poradným orgánom  Správnej rady  

SZH (ďalej len SR SZH). Je vytvorená pre mužskú a  ženskú zložku.  Predsedom 

reprezentačnej komisie je zväzový tréner, prípadne poverený člen  SR alebo VV SZH . 

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, organizačným poriadkom SZH, smernicou pre 

realizačné tímy RD SR a ostatnými predpismi SZH ako aj všeobecnými právnymi 

predpismi. 

3. Komisia pre mužskú zložku a komisia pre ženskú zložku je zložená z predsedu, 

tajomníka, zástupcu komisie metodiky a vzdelávania (ďalej len KMaV) a ďalších členov. 

Zloženie RK SZH schvaľuje SR SZH. Na zasadnutia RK SZH sú prizývaní reprezentační 

tréneri, prípadne podľa potreby  ostatní tréneri  oddielov najvyšších  súťaží v kategórii  

dospelých.  

4. Reprezentačná komisie pre mužskú zložku a pre ženskú zložku najmä: 

- zodpovedá za spracovanie dlhodobého plánu športovej prípravy podľa 

jednotlivých cyklov konania ME-MS- OH vo všetkých vekových kategóriách, 

vrátane ekonomiky a predkladá na schválenie Správnej rade SZH 

- priebežne hodnotí realizáciu schváleného dlhodobého plánu športovej prípravy 

reprezentačných družstiev a predkladá správu s opatreniami Správnej rade SZH 

- zodpovedá za spracovanie ročných plánov športovej prípravy jednotlivých 

vekových kategórií, vrátane ekonomiky a predkladá na schválenie Správnej rade 

SZH 

- vykonáva oponovanie ročných plánov prípravy jednotlivých reprezentačných 

družstiev , o záveroch informuje SR SZH 

- predkladá na schválenie Správnej rade nominácie jednotlivých reprezentačných 

družstiev 

- spracováva stanoviská k jednotlivým správam trénerov zo všetkých akcií 

reprezentačných družstiev 

- Správnej rade  SZH predkladá stanoviská k obsadeniu funkcie trénerov 

a realizačných tímov všetkých reprezentačných družstiev do 30 dní po ukončení 

ich zmlúv 

- Správnej rade predkladá stanovisko k účasti jednotlivých reprezentačných 

družstiev na podujatiach, súvisiacich s účasťou na ME, MS, OH 

- zodpovedá za spracovanie informácií z účasti našich reprezentačných družstiev na 

podujatiach súvisiacich s účasťou na ME-MS- OH hlavne pre oblasť metodiky 

- zabezpečuje účasť reprezentačných trénerov na vytypovaných podujatiach SZH 

(súťaže mládeže o titul „Majstra SR“, turnaj výberov krajov atď.) 
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- úzko spolupracuje s komisiou  metodiky a vzdelávania SZH (KMaV)pri 

zabezpečovaní prenosov informácií zo svetových a európskych podujatí smerom 

do hnutia, pri usporiadaní školení a doškoľovaní trénerov 

- spolupracuje s KMaV SZH pri konaní oponentúr plánov činnosti centier  

talentovanej mládeže, športových tried  a klubov najvyšších súťaží 

- úzko spolupracuje s hracou komisiou SZH pri príprave športového kalendára pre 

nastávajúce  súťažné obdobie 

- legislatívnej komisii SZH predkladá návrhy pre novelizáciu zmlúv a smerníc pre 

uvoľňovanie hráčov pre reprezentáciu, medzi SZH – klubom, medzi hráčom -SZH, 

pre riešenie poistenia hráčov pri akciách reprezentačných družstiev atď. 

- plní rozhodnutia SR SZH smerom k reprezentácii 

- vyjadruje sa k prestupom hráčov zaradených do reprezentačných družstiev SR do 

zahraničia 

- spolupracuje pri získavaní a spracovaní údajov o herných výkonoch družstiev 

najvyšších súťaží 

- spolupracuje pri kontrolnej činnosti tréningového procesu v kluboch a oddieloch 

5. Zasadnutia RK SZH sa uskutočňujú podľa vopred vypracovaného termínového 

a obsahového plánu raz za dva mesiace, prípadne podľa potreby. 

 

 

Hracia komisia SZH 

1. Hracia sekcia SZH (ďalej len HK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje 

organizačné a športovo-technické riadenie majstrovských a nemajstrovských 

republikových súťaží všetkých vekových kategórií,  prípadne iné celoslovenské súťaže  

vypisované a organizované SZH. 

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, organizačným poriadkom SZH, súťažným 

poriadkom SZH a ostatnými predpismi SZH.  

3. HK SZH je zložená z predsedu, športovo-technického sekretára SZH, ktorý je súčasne 

tajomníkom HK a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH. 

4. Hracia sekcia vo svojej činnosti najmä: 

- zabezpečuje pasportizáciu športových objektov oddielov a klubov republikových 

súťaží a podáva     správu o ich výsledkoch do VV SZH 

- v spolupráci s reprezentačnou komisiou zostavuje termínovú listinu (Športový 

kalendár)   majstrovských a nemajstrovských republikových súťaží a ostatných súťaží 

vypisovaných a organizovaných  SZH 

- schvaľuje výsledky a tabuľky jednotlivých súťaží, ktoré priebežne zverejňuje 

v Správach zväzu  

- v zmysle SP predkladá VV SZH na schválenie konečné tabuľky s potrebnou 

štatistikou po skončení každej časti súťaže 
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- po ukončení súťažného ročníka spracuje sumárnu ročenku výsledkov a štatistiky 

jednotlivých reprezentačných družstiev, výsledkov a štatistiky našich družstiev v 

klubových súťažiach EHF, súťaží SZH a KZH 

- spracováva návrh Rozpisu súťaží pre každý súťažný ročník 

- predkladá návrh opatrení na zabezpečenie disciplíny, objektívnosti a športovej úrovne 

súťaží, ktoré riadi  

- rozhoduje o námietkach v zmysle Súťažného poriadku SZH a ďalších predpisov na 

riadenie súťaží 

- na záver súťažného ročníka hodnotí jednotlivé súťaže a predkladá návrhy na 

skvalitnenie ich úrovne 

- navrhuje zmeny, úpravy a doplnky  športovo-technických a iných noriem SZH 

5. HK vo svojej činnosti spolupracuje s ostatnými komisiami VV  a  SR SZH. 

6. V priebehu dlhodobých súťaží  zasadá HK jedenkrát týždenne. Mimo súťažného obdobia 

sa zasadnutia uskutočňujú podľa potreby. 

 

 

Legislatívna komisia SZH   

1. Legislatívna komisia SZH (ďalej len LK SZH) je odborným orgánom VV SZH. 

Zabezpečuje návrhy, spracovanie smerníc, predpisov a noriem v pôsobnosti SZH a návrhy 

na ich novelizáciu. 

2. Vo svojej činnosti dbá na dodržiavanie Stanov SZH a všeobecných právnych predpisov. 

3. LK SZH je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu 

komisie schvaľuje VV SZH. 

4. LK SZH sa zameriava najmä na: 

- evidenciu a spracovanie podnetov od členov SZH k existujúcim predpisom SZH, 

- prípadnú novelizáciu Stanov SZH pre rokovanie konferencie SZH 

- prípravu návrhov v časovom predstihu na novelizáciu športovo-technických predpisov 

SZH, ďalších existujúcich smerníc a noriem SZH 

- na požiadanie Správnej rady a Výkonného výboru SZH spracováva návrhy nových 

smerníc a predpisov SZH 

5. Zasadnutia LK SZH sa uskutočňujú podľa vopred stanoveného obsahového a termínového 

plánu, prípadne podľa potreby. 
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Komisia rozhodcov  SZH 

1. Komisia rozhodcov SZH (ďalej len KR SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zodpovedá 

za jednotné uplatňovanie pravidiel hádzanej IHF v rámci Slovenska.  

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, organizačným poriadkom SZH, súťažným 

poriadkom SZH, rozhodcovským poriadkom  a ostatnými predpismi SZH.  

3. KR SZH je zložená z predsedu, tajomníka , predsedov komisií rozhodcov KZH a ďalších 

členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH. 

4. Komisia rozhodcov  SZH : 

- organizačne riadi a kontroluje činnosť rozhodcov hádzanej 

- dbá o odborný rast rozhodcov  a stanovuje kritéria pre fyzickú pripravenosť 

rozhodcov 

- predkladá VV SZH návrh delegácie rozhodcov na obsadenie súťaží riadených 

SZH 

- pravidelne vyhodnocuje odohraté stretnutia z pohľadu rozhodovania 

- vedie analytické evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie kvality 

a objektívnosti rozhodovania 

- spracováva plány a programy školení a doškoľovaní rozhodcov a zodpovedá za ich 

plnenie  

- vedie evidenciu rozhodcovských kádrov  

- predkladá návrhy delegácie rozhodcov na medzištátne a medzinárodné stretnutia 

doma a v zahraničí  podľa požiadaviek  a potvrdzuje delegácie medzinárodných 

rozhodcov v súťažiach IHF a EHF 

- dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti 

s výkonom funkcie rozhodcu 

5. KR  SZH predkladá VV SZH: 

- vyhodnotenie rozhodcov v súťažnom ročníku po prvej polovici súťaží SZH a po 

ich skončení  

- na schválenie návrh nominačných listín rozhodcov republikových súťaží pre 

príslušný súťažný ročník 

- na schválenie návrhy na vyradenie a zaradenie rozhodcov  na listinu IHF a EHF 

- na schválenie interné smernice a nariadenia smerom k rozhodcovskému zboru 

6. KR SZH spolupracuje najmä s hracou komisiou, disciplinárnou komisiou, komisiou 

delegátov a komisiou metodiky a vzdelávania SZH. 

7. Zasadnutia KR SZH sa uskutočňujú raz mesačne, prípadne podľa potreby.  
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Komisia SZH pre činnosť delegátov  

1. Komisia je poradným orgánom VV SZH. Predsedu menuje prezident SZH a jej členov 

schvaľuje VV SZH. 

2. Komisia vo svojej činnosti sa zaoberá najmä: 

- koncepciou činnosti  a práce delegátov 

- stanovuje kritéria pre činnosť delegátov 

- v spolupráci s komisiou rozhodcov spracováva metodiku hodnotenia rozhodcov 

s cieľom rovnakého posudzovania pri hodnotení ich výkonov 

- posudzuje opodstatnenosť odvolania rozhodcov, klubov voči hodnoteniam od 

delegátov 

- pripravuje, organizuje školenia, doškolenia a semináre delegátov 

- pri vzdelávaní delegátov spolupracuje s komisiou rozhodcov a komisiou metodiky 

a vzdelávania  SZH      

- navrhuje na schválenie menovité zloženie skupiny delegátov 

- navrhuje disciplinárne konanie voči delegátom 

- komisia spracováva návrh na obsadenie delegátov 

- vedie štatistiku a evidenciu hodnotení delegátov 

3.  Zasadnutia komisie sa konajú štvrťročne, prípadne podľa potreby. 

 

Komisia  mládeže  SZH 

1. Komisia mládeže SZH (ďalej len KM SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zodpovedá 

za rozvoj mládežníckej hádzanej v Slovenskej republike. 

2. Je zložená z predsedu, tajomníka,  predsedov KM KZH a  ďalších členov, ktorých na 

návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH. 

3. Vo  svojej činnosti sa zameriava na: 

- spoluprácu s krajskými zväzmi hádzanej, oddielmi - klubmi, v záujme  rozvoja 

hádzanej  v žiackom a dorasteneckom veku 

- spracovanie koncepcie rozvoja mládežníckej hádzanej  

- organizáciu a riadenie celoslovenskej školskej  súťaže mladšieho žiactva 

- organizáciu „Majstrovstiev SR“ v kategórii mladšieho a staršieho žiactva 

- spoluprácu so Slovenskou asociáciou športu na školách  

- predkladanie návrhov na úpravu smerníc a poriadkov  pre rozvoj mládežníckej 

hádzanej 

- stanovenie termínov turnajov mládežníckej hádzanej v spolupráci s HK SZH 

- rozšírenie minihádzanej na základných školách v SR, v spolupráci s TMK 

pripravuje metodické materiály pre učiteľov, trénerov minihádzanej 
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- vedie evidenciu mládežníckych družstiev hádzanej (minihádzaná, žiaci, dorast) 

v jednotlivých KZH 

4. Pri plnení úloh spolupracuje s komisiou pre spoluprácu s KZH, TMK, HK, KR, KTM, 

legislatívnou  komisiou a i. Ďalej spolupracuje so Slovenskou asociáciou športu na 

školách pri organizovaní a športovo-technickom zabezpečení súťaží pre žiakov 

základných a stredných škôl , Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave a pod.    

5. Predkladá VV SZH návrhy na  pozastavenie a pokles mládežníckych družstiev v SZH. 

6. KM sa podieľa na obsahovom zameraní časopisu Hádzaná.  

7. Zasadnutia KM SZH sa uskutočňujú  najmenej raz štvrťročne. 

 

 

Technická komisia  SZH 

1. Technická komisia  SZH (ďalej len  TK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zastrešuje 

činnosť matričnej a disciplinárnej komisie SZH. 

2. Je zložená z predsedu a  ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV 

SZH. 

3. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, organizačným poriadkom SZH, súťažným 

poriadkom SZH, registračným poriadkom SZH, prestupovým poriadkom SZH, 

disciplinárnym poriadkom SZH a ostatnými predpismi SZH.  

 

 

Arbitrážna komisia SZH 

1. Arbitrážna komisia  je odborným orgánom VV SZH.  Preskúmava a zaujíma stanovisko 

k odvolaniam voči rozhodnutiam komisií SZH, či sú v súlade s legislatívnymi normami 

a predpismi SZH. 

2. Arbitrážna komisia je zložená z predsedu a ďalších dvoch členov, ktorých na návrh 

predsedu komisie schvaľuje VV SZH. 

3. Na základe požiadania VV SZH prehodnotí odvolania voči rozhodnutiam komisií SZH 

a predloží návrh na riešenie daného problému na VV SZH. Svoj odborný a právny názor 

súčasne zdôvodní príslušnými platnými normami a predpismi. 

4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s legislatívnou komisiou SZH a 

ďalšími odbornými komisiami SZH. 

5. Predseda arbitrážnej komisie predkladá na rokovanie VV SZH stanovisko k riešenému 

problému, o ktorom hlasujú členovia VV SZH. 

6. Rozhodnutie VV SZH po hlasovaní predloženého návrhu arbitrážnou komisiou je 

konečné. 
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7. Zasadnutia  arbitrážnej komisie sa konajú na základe požiadaviek VV SZH, prípadne 

podľa potreby. 

 

Komisia  pre prácu s regionálnymi zväzmi a členskou základňou 

1. Komisia je odborným orgánom VV SZH. Vo svojej činnosti sa zaoberá stavom, úrovňou  

a rozvojom hádzanej v jednotlivých regiónoch, krajoch vrátane členskej základne. 

Sumarizuje návrhy, požiadavky a pripomienky KZH k VV SZH a jeho odborným 

komisiám. 

2. Komisia je zložená z predsedu, tajomníka a predsedov  KZH. 

3. Vo svojej činnosti sa zameriava  najmä na: 

- koordináciu starostlivosti o rozvoj členskej základne v SZH 

- vedenie evidencie členskej základne podľa jednotlivých krajov     

- vedenie evidencie o jubilantoch a výročiach založenia klubov, oddielov, 

predkladanie návrhov na udeľovanie hádzanárskych a iných vyznamenaní 

a ocenení  do VV SZH                

- spoluprácu pre spracovanie podkladov do „Ročenky“ z hľadiska regionálnych 

súťaží 

- predkladanie návrhov na prijatie a zánik členstva v SZH ako aj návrhy na čestných 

členov SZH a vedenie ich evidencie  

4. Pripravuje  články do časopisu Hádzaná so zameraním na činnosť KZH, klubov, 

informácií o turnajoch, jubilantoch atď. 

5. Zasadnutia komisie sa uskutočňujú najmenej  raz za polrok, prípadne podľa potreby. 

 

 

Trénersko-metodická komisia  SZH 

1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV 

SZH.  Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej 

a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia. 

2. TMK  je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu 

komisie schvaľuje VV SZH. 

3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na: 

- výchovu a vzdelávanie trénerov 

- spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní  trénerov a zodpovedá za 

ich plnenie 

- usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, 

„okrúhle stoly“)  k aktuálnym problémom športovej praxe 
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- kontroluje, hodnotí a analyzuje stav a úroveň športovej prípravy v extralige, 

WHIL,CTM a pod. (pravidelné každoročné testovanie pohybovej výkonnosti, 

hodnotenie športovej hernej výkonnosti) 

- vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch 

SZH k 30.11. (web stránka, správy zväzu a pod.) 

- posudzuje plány a metodické riadenie výcvikových táborov reprezentačných 

družstiev 

- na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch 

a kluboch 

- zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov 

- dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie 

4. TMK SZH sa podieľa na obsahovom zameraní časopisu Hádzaná. 

5. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s reprezentačnou komisiou, komisiou 

mládeže, komisiou pre talentovanú mládež , komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými 

inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave, FŠ v Prešove a pod.). 

6. Zasadnutia  TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne. 

 

Komisia  pre  prácu s talentovanou mládežou  SZH 

1. Komisia pre prácu s talentovanou mládežou SZH (ďalej len KTM SZH) je odborným 

orgánom VV SZH. Riadi, kontroluje a vyhodnocuje najmenej dvakrát ročne činnosť  

ÚTM, o čom informuje VV SZH. 

2. KTM  je zložená z predsedu , podpredsedu,  tajomníka a  ďalších členov (regionálni 

tréneri, metodici a i.), ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH. 

3. KTM  vo  svojej činnosti sa zameriava najmä na: 

- hodnotenie športovej, hernej, pohybovej výkonnosti družstiev (hráčov) v ÚTM 

- pravidelné hodnotenie efektivity ÚTM 

- predkladanie návrhov obsahového zamerania vzdelávania trénerov ÚTM pre TMK 

SZH 

- organizovanie kontrolných turnajov CTM, ŠT a ŠŠS a regionálnych výberových 

družstiev 

- prípravu a vykonávanie oponentúr plánov športovej prípravy 

- predkladanie návrhov pre TMK SZH  na spracovanie aktuálnych metodických 

materiálov ÚTM   

- podieľa sa na kontrole a hodnotení efektívneho využívania finančných dotácií na 

podporu činnosti ÚTM 
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- organizovanie špecifických výcvikových táborov pre talentovanú mládež (napr. 

pre vysokých hráčov, brankárov a pod.) 

4. KTM priamo riadi a vyhodnocuje činnosť regionálnych trénerov a metodikov, o čom 

informuje minimálne dvakrát ročne VV SZH. 

5. KTM v spolupráci s TMK organizuje pravidelné pracovné porady vedúcich trénerov 

CTM, ŠT, ŠŠS (najmenej 2 x ročne) 

6.  Pri plnení úloh spolupracuje najmä s reprezentačnou komisiou a TMK, ďalej 

spolupracuje s KM, HK ako aj ďalšími odbornými inštitúciami (Národné športové 

centrum, FTVŠ v Bratislave, FŠ v Prešove a pod.).        

7. Na základe poznatkov o efektivite jednotlivých ÚTM navrhuje VV SZH zmeny v sieti 

ÚTM.   

8. Zasadnutia KTM SZH sa uskutočňujú  podľa potreby, najmenej 4 x ročne. 

 

 

Matričná komisia  SZH 

1. Matričná komisia SZH (ďalej len MK SZH)  je poradným orgánom  technickej komisie 

SZH.    Zabezpečuje a zodpovedá za riadnu registráciu členskej základne vrátane 

registrácie pri zmene klubovej príslušnosti.  

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, registračným, prestupovým a súťažným 

poriadkom SZH, ako aj ostatnými predpismi SZH.  

3. MK SZH je zložená z predsedu MK , tajomníka ,zástupcu legislatívnej komisie SZH 

a členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH. Predsedom MK je 

predseda technickej komisie SZH.  

4. MK  SZH : 

- zabezpečuje na základe predložených podkladov vystavovanie nových 

registračných preukazov, vystavovanie duplikátov, výmenu neplatných 

registračných preukazov, zmeny údajov oproti  pôvodným registračným 

preukazom, ostaršenia, vydávanie povolení na striedavý štart 

- spracováva  žiadosti „Ohlásenie prestupu – hosťovania“  v zmysle Prestupového 

poriadku  SZH 

- vydáva rozhodnutia ako prvostupňový orgán pri prestupoch a hosťovaniach  

- vedie  evidenciu a administratívnu agendu súvisiacu s prestupovým a registračným 

konaním 

- pripravuje návrhy pre novelizáciu Prestupového a Registračného poriadku SZH  

5.    MK  SZH predkladá VV SZH: 

- pravidelný aktuálny prehľad o realizovaných a zamietnutých prestupoch  

a hosťovaniach   

6.    Zasadnutia  MK SZH sa uskutočňujú raz mesačne, prípadne podľa potreby.  
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Disciplinárna  komisia  SZH 

1. Disciplinárna komisia SZH (ďalej len DK SZH)  je poradným orgánom  technickej 

komisie SZH.     Zodpovedá za jednotné uplatňovanie Disciplinárneho poriadku SZH.  

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, disciplinárnym a súťažným poriadkom SZH, 

ako aj ostatnými predpismi SZH.  

3. DK SZH je zložená z predsedu DK, tajomníka, zástupcu hracej komisie SZH a členov, 

ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH. Predsedom DK je predseda 

technickej komisie SZH.  

4. DK  SZH : 

- vykonáva disciplinárne pokračovanie v prípadoch porušenia platných pravidiel 

hádzanej alebo poriadkov a smerníc SZH 

- vydáva rozhodnutia o udelených trestoch ako prvostupňový orgán v súlade 

s Disciplinárnym poriadkom SZH  

- vedie  evidenciu a administratívnu agendu súvisiacu s disciplinárnymi trestami 

udelenými jednotlivcom a kolektívom 

- vykonáva hodnotenia majstrovských súťaží z pohľadu udelenia disciplinárnych trestov 

- navrhuje preventívne opatrenia k obmedzeniu disciplinárnych priestupkov 

- pripravuje návrhy na zmeny, úpravy a doplnky Disciplinárneho poriadku SZH ako aj 

vykonávacích pokynov k Disciplinárnemu poriadku SZH 

5. DK  SZH predkladá VV SZH: 

- pravidelný aktuálny prehľad o udelených disciplinárnych trestoch jednotlivcom a 

kolektívom    

6. Zasadnutia  DK SZH sa uskutočňujú počas súťažného obdobia raz do týždňa, prípadne 

podľa potreby.  

 

 

Ekonomická komisia  SZH  

1. Komisia je poradným orgánom VV SZH. Predsedu menuje prezident SZH a jej členov 

schvaľuje VV SZH. 

2. Vo svojej činnosti sa riadi Stanovami SZH, organizačným poriadkom SZH a ostatnými 

predpismi SZH, zásadami hospodárenia a všeobecne záväznými ekonomickými 

a právnymi zákonmi a prepismi. 

3. Komisia je zložená s predsedu komisie,  ekonóma SZH, ktorý je súčasne tajomníkom 

komisie a členov. 
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4. Spracováva a predkladá na schválenie VV a SR SZH rozpočet na príslušný kalendárny 

rok, ktorý zahrňuje plánované  akcie a podujatia organizované  SZH. Sleduje čerpanie 

finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu. 

5. Polročne predkladá správu o plnení rozpočtu a hospodárení VV SZH, stave majetku 

a prostriedkov SZH. 

6. V spolupráci so sekretariátom SZH sa podieľa na inventarizácii majetku SZH 

a prejednáva správu o inventarizácii. 

7. Legislatívnej komisii SZH predkladá návrhy na tvorbu a novelizáciu hospodárskych a 

ekonomických  smerníc SZH. 

8. Zasadnutia komisie pre ekonomiku sa uskutočňujú podľa vopred vypracovaného 

harmonogramu, najmenej však raz  štvrťročne. 

 

 

Obsahové zameranie činnosti  komisií Správnej rady a  Výkonného výboru SZH bolo 

schválené Konferenciou SZH dňa 22.6.2002 a Konferenciou SZH dňa 24.6.2006 . 

 

 

Spracoval:  Ing. Miloš  Šubák, predseda LK SZH 

 

 

 

 


