
Smernica  Slovenského šermiarskeho zväzu č.1 /2021 

o postupoch zvolávania zasadnutia najvyššieho orgánu SŠZ a Výkonného výboru SŠZ 

 

                                                                            Čl. 1. 

Táto smernica upravuje  a spresňuje postupy pre zvolávanie Konferencie ako najvyššieho orgánu SŠZ 

a Výkonného výboru, ktorý riadi činnosť SŠZ v období medzi Konferenciami, v súlade so Stanovami 

SŠZ a Zákonom o športe č.440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

                                                               Čl.2. 

 

                                                                    Výkonný výbor 

Výkonný výbor SŠZ má 8 členov a riadi chod zväzu v čase medzi Konferenciami. 

Výkonný výbor zvoláva prezident zväzu. Prezident  poveruje  generálnu sekretárku, aby podľa jeho 

pokynov zabezpečila zaslanie pozvánky s programom a podkladmi všetkým členom VV v lehote 

najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia VV SŠZ. 

Výkonný výbor zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Konferencie, zabezpečuje činnosť zväzu, 

vytvára a zverejňuje predpisy a smernice, je disciplinárnym orgánom, prijíma a schvaľuje žiadosti 

klubov o členstvo. 

 

                                                                            Čl. 3 

                                                                      Konferencia 

 

Konferencia je najvyšším orgánom SŠZ, ktorú zvoláva Výkonný výbor. 

Konferencia sa zvoláva  podľa č.6.ods. 6 – najmenej raz za rok , alebo do 10 dní od doručenia  žiadosti 

nadpolovičnej väčšiny klubov  SŠZ alebo kontrolóra SŠZ o konanie Konferencie. Výkonný výbor na 

svojom zasadnutí alebo hlasovaním Per rollam stanoví termín a obsahovo pripraví program 

Konferencie. Následne informáciu o konaní aj s dátumom zverejní na svojom webe a zašle ju 

štatutárnym orgánom klubov najmenej 30 dní pred dátumom konania Konferencie. 

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady sa zasielajú  všetkým osobám oprávneným 

zúčastniť sa na riadnom zasadnutí príslušného orgánu najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia a toto 

je úlohou generálnej sekretárky. 

V prípade mimoriadnej Konferencie, ktorá vyplynie zo žiadosti nadpolovičnej väčšiny klubov SŠZ 

alebo kontrolóra zväzu je postup obdobný. Výkonný výbor ju zvolá najmenej 7 dní pred termínom 



konania a do 10 dní od doručenia žiadostí klubov alebo kontrolóra. Generálna sekretárka zabezpečí 

uverejnenie  oznámenia  termínu tejto Konferencie na webe SŠZ. V termíne najmenej 7 dní budú 

zaslané všetky podklady oprávneným osobám – čo je úlohou generálnej sekretárky. 

 

 

                                                            Čl.4 

                                                 Záverečné ustanovenia 

 

Dodržiavanie smernice je záväzné pre všetkých členov SŠZ. 

Túto smernicu odsúhlasil VV SŠZ na svojom online zasadnutí 11.februára 2021. 

 

 

JUDr. Tatiana DROBNÁ                                                                                                         

Prezidentka SŠZ 

 

 

V Bratislave 11.februára 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


