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Reprezentačná komisia  SZV 

Reprezentačná komisia SZV (ďalej RK SZV) je odborným a poradným orgánom 

Výkonného výboru SZV v oblasti štátnej reprezentácie všetkých vekových kategórií. Prioritou 

RK SZV je výber pretekárov do reprezentácie SR vo vzpieraní a následné zabezpečenie 

prípravy vybraných pretekárov na konkrétne vrcholové súťaže.  

 

Členstvo v Reprezentačnej komisii SZV 

RK SZV sa skladá z reprezentačných trénerov seniorov, juniorov a mládeže do 15 a 17 

rokov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu RK SZV. V prípade, že je k reprezentačným 

výberom schválený trénerský konzultant, stáva sa v období svojho pôsobenia plnohodnotným 

členom RK SZV. 

Úlohy Reprezentačnej komisie SZV 

Cieľom systematického spracovania úloh RK SZV je zabezpečenie fungovania štátnej 

reprezentácie vo vzpieraní na úrovni: výber – zabezpečenie prípravy – vrcholové podujatie – 

vyhodnotenie. 

 

RK SZV predkladá Výkonnému výboru SZV: 

 

1. Výber pretekárov všetkých kategórií na stanovené vrcholové medzinárodné podujatia 

2. Plán prípravy štátnej reprezentácie, v ktorom je zahrnutý aj rozpočet a ktorý obsahuje: 

1.1 Reprezentačné zrazy 

1.2 Kontrolné štarty 

1.3 Príspevky pre vybraných reprezentantov podľa stanovených kritérií 

1.4 Zdravotnú diagnostiku pre reprezentantov 

1.5 Cestovné a iné náklady 

3. Návrh podujatí s účasťou Slovenskej reprezentácie 

4. Návrh na personálne zabezpečenie reprezentačných akcií 

5. Vylúčenie pretekárov pri nedodržaní stanovených podmienok 

6. Vyhodnotenia z reprezentačných akcií a zápisy zo zasadnutí RK SZV 

7. Výkonnostné kritéria pre zaradenie do reprezentácie a pre účasť na jednotlivých 

medzinárodných súťažiach v príslušnom roku 

8. Iné návrhy, súvisiace s činnosťou reprezentácie 

 

Medzi ďalšie úlohy RK SZV patria: 

1. Vypracovanie a úprava - v závislosti od ročného rozpočtu SZV - systém finančných 

príspevkov pre reprezentantov SR 

2. Monitorovanie možných kandidátov do reprezentácie SR 

3. Participácia na opatreniach v boji proti dopingu 

4. Spolupráca s ostatnými komisiami SZV 



5. Plnenie ostatných úloh, zadaným Výkonným výborom SZV 

 

Zasadnutia reprezentačnej komisie 

 

Zasadnutia RK SZV zvoláva a vedie jej predseda. Konajú sa  podľa potreby, najmenej však 

dvakrát za rok. RK SZV prijíma rozhodnutia vo forme uznesení, ktoré predkladá na schválenie 

VV SZV, pričom tieto rozhodnutia môžu byť prijaté aj formou per-rollam,. Rozhodnutia RK 

SZV sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu. Zo zasadnutí RK SZV sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci jej členovia. 

Zápisnice zo zasadnutí odosiela predseda RK SZV predsedovi SZV. Zasadnutia RK SZV je 

oprávnený zvolať aj predseda SZV a VV SZV na základe svojho uznesenia.  Náhrada nákladov 

v súvislosti so zasadnutiami RK SZV sa riadi platnou ekonomickou smernicou SZV. 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny tohto štatútu musia byť vypracované v písomnej forme a podliehajú 

schválenie VV SZV. 

2. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia VV SZV. 

3. Výklad Štatútu Reprezentačnej komisie vykonáva RK SZV. 

4. Schválený RK SZV musí byť podpísaný predsedom SZV a každá strana musí byť 

opečiatkovaná pečaťou SZV. 

5. RK SZV bol schválený dňa 16.07.2021 na Výkonnom výbore SZV konanom 

v Bobrove.  

 


