
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
SLOVENSKÉHO HEMOFILICKÉHO ZDRUŽENIA 

 
 

I. časť 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1. 
Organizačný poriadok Slovenského hemofilického združenia (ďalej len SHZ) je vnútorný predpis, ktorý 
podrobne vymedzuje organizačnú štruktúru SHZ, základné zásady riadenia a rozsah právomoci jednotlivých 
orgánov a článkov SHZ a stanovuje štatút čestného členstva v SHZ. 

II. časť 
ČESTNÉ ČLENSTVO V SHZ 

Článok 1. 
Riadne členstvo v SHZ so vznikom, zánikom, právami a povinnosťami presne stanovujú Stanovy SHZ. 
Okrem riadneho členstva v SHZ sa týmto predpisom stanovuje čestné členstvo v SHZ. 

Článok 2. 
Čestný člen SHZ 

Čestné členstvo môže byť udelené osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o realizáciu cieľov 
a poslania SHZ, o aktívnu podporu a propagáciu SHZ na verejnosti a plne sa stotožňujú s poslaním 
a hlavnými smermi činnosti SHZ. Čestné členstvo môže byť udelené aj osobe zo zahraničia. 

Článok 3. 
Vznik čestného členstva 

Čestné členstvo udeľuje Rozšírený výbor SHZ s písomným súhlasom osoby, ktorej sa členstvo udeľuje, na 
základe podaného návrhu Republikovým výborom SHZ, prípadne riadnym členom SHZ.  

Článok 4. 
Zánik čestného členstva 

1.  Čestné členstvo môže zaniknúť: 
a) rozhodnutím člena - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 

SHZ Republikovému výboru SHZ na adresu sídla SHZ, 
b)  úmrtím člena, 
c)  vylúčením člena – čestné členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rozšíreného výboru SHZ o vylúčení.  

Dôvodom pre vylúčenie z SHZ môže byť:  
 - hrubé, alebo sústavné porušenie stanov SHZ, 

 - činnosť, ktorá poškodzuje dobré meno SHZ. 
2. Zánikom čestného členstva nezanikajú vzájomné záväzky a pohľadávky medzi členom a SHZ 

Článok 5. 
Práva a povinnosti čestného členstva 

1. Čestný člen má právo: 
a) zúčastňovať sa a podieľať na činnosti a rozvoji SHZ podľa svojich schopností a možností, 
b) predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti SHZ. 

2. Čestný člen je povinný: 
a) konať v súlade s poslaním a cieľmi SHZ, 
b) dodržiavať stanovy a interné predpisy SHZ, 
c) aktívne sa podieľať podľa svojich možností na skvalitňovaní činnosti SHZ, 
d) dodržiavať platné uznesenia SHZ. 

 

 

 



III. časť 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Článok 1. 
SHZ, ako dobrovoľné občianske združenie, má svoje orgány budované na územnom princípe. Všetky 
orgány SHZ sú volené zdola nahor a v ich práci sa uplatňujú zásady kolektívneho rozhodovania pri 
zachovaní zodpovednosti jednotlivca. 

Článok 2. 
Organizačná štruktúra SHZ je nasledovná: 
 - a) Valné zhromaždenie SHZ (ďalej len VZ SHZ) 
 - b) Republikový výbor SHZ (ďalej len RepV SHZ)  
 - c) Revízna komisia SHZ (ďalej len RK SHZ) 
 - d) Rozšírený výbor SHZ (ďalej len RV SHZ) 
 - e) Regionálne skupiny SHZ (ďalej len RegS SHZ) 
Poradným orgánom SHZ sú Odborné sekcie SHZ. 

IV. časť 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHZ 

Článok 1. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. VZ SHZ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom SHZ. Zúčastňujú sa ho všetci členovia SHZ, 

ktorí dovŕšili 18 rokov. 
2. Všetci účastníci VZ SHZ a zároveň členovia SHZ nadobúdajú práva a povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú 

zo stanov SHZ. 
3. Člen SHZ môže na rokovanie na VZ splnomocniť iného člena SHZ, aby ho na rokovaní a hlasovaní na 

VZ zastupoval. 
4. Člena SHZ, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, zastupuje na VZ SHZ jeho zákonný zástupca. Zákonný 

zástupca nemusí byť členom SHZ.  
5. Zastupovanie na VZ SHZ musí byť oznámené jednému z členov Republikového výboru pred VZ SHZ 

formou písomnej korešpondencie, sms správy, alebo elektronickej pošty. Oznámenie musí byť doručené 
minimálne 1 hodinu pred konaním zasadnutia VZ SHZ od osoby, ktorá má byť zastupovaná. Na uvedené 
oznámenie člen RepV SHZ odpovie, že oznámenie o zastupovaní prijal, a berie ho na vedomie. 

Článok 2. 

ROZHODOVANIE A PÔSOBNOSŤ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SHZ 
1. Valné zhromaždenie SHZ prerokúvava a schvaľuje: 

a) správu RepV SHZ o činnosti a hospodárení SHZ od posledného VZ SHZ a správu RK SHZ,  
b) stanovy SHZ a ich zmeny, 
c) schvaľuje účtovnú závierku, 
d) vytyčuje hlavné úlohy SHZ a rozpočet na ďalšie obdobie, 
e) odsúhlasuje územnú štruktúru SHZ. 

2. VZ SHZ volí a odvoláva: 
a) členov Republikového výboru SHZ, 
b) predsedu RepV SHZ, podpredsedu RepV SHZ a tajomníka RepV SHZ, 
c) členov Revíznej komisie SHZ a predsedu Revíznej komisie SHZ. 

3. Volebné obdobie je štvorročné. 
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné s počtom prítomných členov a rozhoduje nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov, okrem rozhodnutia o zániku SHZ, zlúčení, na ktorom sa musí uzniesť 
dvojtretinová väčšina všetkých (nielen prítomných) členov SHZ.  

5. VZ SHZ rozhoduje o všetkých finančných prostriedkoch SHZ. 

Článok 3. 

VOĽBA ČLENOV REPUBLIKOVÉHO VÝBORU SHZ A REVÍZNEJ KOMISIE SHZ 
1.  Nominácie kandidátov na funkciu členov RepV SHZ sa realizujú na úrovni RegS SHZ. Každá RegS SHZ 

si volí dvoch kandidátov za člena RepV SHZ na obdobie štyroch rokov. Valné zhromaždenie SHZ 
z kandidátov zvolí 5 členov RepV SHZ a jedného náhradníka. Náhradníkom je osoba, ktorá získa najnižší 
počet hlasov. 

2.  Pred voľbou predsedu RepV SHZ, podpredsedu RepV SHZ a tajomníka RepV SHZ môže zvolený člen 
RepV SHZ vyjadriť svoju vôľu nekandidovať na niektorú z týchto funkcií. 

3.  Po zvolení členov RepV SHZ Valným zhromaždením SHZ najprv prebehne voľba funkcie predsedu RepV 
SHZ zo zvolených členov RepV SHZ. Hlasovanie je verejné. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. VZ SHZ sa 



môže uzniesť aj na tajnom hlasovaní a na zvolení 3-člennej volebnej komisie. V tomto prípade predsedu 
volebnej komisie volí VZ SHZ. Predsedom RepV SHZ a zároveň štatutárom SHZ je zvolený ten z členov 
Rep V SHZ, ktorý získa najväčší počet hlasov prítomných členov SHZ na zasadnutí VZ SHZ. 

4.  Následne prebehne voľba podpredsedu RepV SHZ zo zvyšných členov RepV SHZ Hlasuje sa zdvihnutím 
ruky. VZ SHZ môže prijať uznesenie o tom, že hlasovanie bude neverejné (tajné). Podpredsedom RepV 
SHZ je zvolený ten zo zostávajúcich členov RepV SHZ, ktorý získa najväčší počet hlasov prítomných 
členov SHZ na zasadnutí VZ SHZ. 

5.  Následne prebehne voľba tajomníka RepV SHZ zo zvyšných členov RepV SHZ. Hlasuje sa zdvihnutím 
ruky. VZ SHZ môže prijať uznesenie o tom, že hlasovanie bude neverejné (tajné). Tajomníkom RepV 
SHZ je zvolený ten zo zostávajúcich kandidátov, ktorý získa najväčší počet hlasov prítomných členov 
SHZ na zasadnutí VZ SHZ. 

6.  Kandidáti na členov RK SHZ sú volení Valným zhromaždením SHZ.Kandidátku predkladá Valnému 
zhromaždeniu RV SHZ. 

7.  Členov RK SHZ volí VZ SHZ verejným hlasovaním za každého člena samostatne. Hlasuje sa zdvihnutím 
ruky. VZ SHZ môže prijať uznesenie o tom, že hlasovanie bude neverejné (tajné). Za členov RK SHZ sú 
zvolení traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov. Z nich následne VZ SHZ volí predsedu RK SHZ. 

8.  Pred voľbou predsedu RK SHZ môže zvolený člen RK SHZ vyjadriť svoju vôľu nekandidovať na túto 
funkciu. 

9.  Predsedom RK SHZ je zvolený ten z členov RK SHZ, ktorý získa najväčší počet hlasov prítomných 
členov SHZ na zasadnutí VZ SHZ.  

 

Článok 4. 

ÚHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S ČINNOSŤOU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SHZ 
Všetkým členom SHZ zúčastňujúcim sa VZ SHZ prislúcha náhrada všetkých cestovných výdajov podľa 
„Smernice SHZ pre úhradu cestovných náhrad v rámci činnosti SHZ“. 

Článok 5. 

ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SHZ 
1.  VZ SHZ zvoláva RepV SHZ jedenkrát za rok a vedie ho predseda RepV SHZ, v jeho neprítomnosti 

podpredseda RepV SHZ alebo predsedom RepV SHZ poverený iný člen RepV SHZ. 
2.  RepV SHZ je povinný zvolať mimoriadne VZ SHZ v prípadoch a spôsobom uvedeným v časti V., čl. 3, 

ods. 3 Stanov SHZ. 
3.  Zvolanie VZ SHZ sa vykonáva písomnou pozvánkou najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia VZ 

SHZ. 
4.  V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania.  
5.  Schôdze VZ SHZ sú neverejné. Ak to vyžaduje povaha prerokovaných otázok, môže RepV SHZ na  

zasadnutie VZ SHZ prizvať osobu, ktorá nie je členom SHZ.  
6.  V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch možno zvolať VZ SHZ a prijať uznesenie VZ SHZ aj 

procedúrou per rollam podľa ustanovení Rokovacieho poriadku SHZ. Takéto rokovanie a uznesenie sa 
nesmie týkať rozhodovania VZ SHZ o zániku SHZ alebo zlúčení, volieb do orgánov SHZ a rozhodovaní 
o všetkých finančných prostriedkov SHZ. V tomto prípade je VZ SHZ uznášania schopné, ak sa tejto 
procedúry zúčastní viac ako 50% riadne zaregistrovaných členov SHZ nad 18 rokov. 

7.  Ku každému rokovaniu VZ SHZ sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sa všetci prítomní členovia SHZ 
podpíšu.  Taktiež sa do tejto prezenčnej listiny podpíšu pozvaní hostia. 

8.  VZ SHZ rozhoduje uznesením. 
9.  Hlasovanie je verejné. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. VZ SHZ môže prijať uznesenie o tom, že hlasovanie 

o niektorej z otázok bude neverejné. 
10.  Pokiaľ sa člen SHZ rokovania nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho písomne vyjadriť a 

predsedajúci VZ SHZ je povinný ho zverejniť, následne musí byť priložený k zápisnici o priebehu 
zasadnutia VZ SHZ. Tento názor však nie je platným hlasom pri hlasovaní VZ SHZ. 

11.  Z rokovania VZ SHZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti 
z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť 
uverejnená v Hemofilickom spravodajcovi. Zápisnicu podpisuje predseda RepV SHZ a zapisovateľ. 
Prikladá sa k nej listina prítomných. Zápisnice zo zasadnutí VZ SHZ musia byť archivované po dobu 
minimálne 5 rokov. V prípade žiadosti člena SHZ o zaslanie rovnopisu zápisnice mu bude zápisnica 
zaslaná e-mailom alebo poštou. 

V. časť 
REPUBLIKOVÝ VÝBOR SHZ 

Článok 1. 
1.  RepV SHZ riadi a zabezpečuje činnosť SHZ medzi Valnými zhromaždeniami SHZ. 
2.  RepV SHZ je päťčlenný. 



3.  Pracuje v zložení predseda RepV SHZ, podpredseda RepV SHZ, tajomník RepV SHZ a 2-ja členovia 
RepV SHZ. Predsedu RepV SHZ, podpredsedu RepV SHZ a tajomníka RepV SHZ volí VZ SHZ. 

4.  Členstvo v RepV SHZ je nezlučiteľné s výkonom funkcie v RK SHZ. 
5.  V prípade odstúpenia člena RepV SHZ nahrádza ho náhradník zvolený na VZ SHZ. V prípade 

odstúpenia (vylúčenia, úmrtia) podpredsedu RepV SHZ alebo tajomníka RepV SHZ predseda RepV 
SHZ poverí niektorého z členov RepV SHZ vykonávaním funkcie do najbližšieho VZ SHZ. V prípade 
odstúpenia (vylúčenia, úmrtia) predsedu RepV SHZ preberá právomoci a zodpovednosť funkcie 
predsedu RepV SHZ do najbližšieho VZ SHZ člen RepV SHZ, ktorého poverí RepV SHZ. 

6.  RepV výbor SHZ je volený na obdobie štyroch rokov.  
7.  RepV SHZ sa schádza minimálne raz za polrok, alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie 

predseda RepV SHZ, alebo iný člen RepV SHZ poverený RepV SHZ. 
8.  RepV SHZ má možnosť zvolať mimoriadne VZ SHZ. 
9.  Štatutárnym zástupcom SHZ je predseda RepV SHZ. 
10.  Právo právneho úkonu má predseda RepV SHZ. V prípade práceneschopnosti alebo pracovnej 

zaneprázdnenosti môže toto právo postúpiť inému členovi RepV SHZ.  
11.  Ďalšie vymedzovanie pôsobnosti a základné zásady činnosti, rokovania a rozhodovania RepV SHZ 

upravuje štatút RepV SHZ. 

VI. časť 
REVÍZNA KOMISIA SHZ 

Článok 1. 
1. RK SHZ vykonáva revíznu činnosť v rámci SHZ, s dôrazom na kontrolu a dodržiavanie hospodárskej a 

finančnej disciplíny SHZ a využívania majetku SHZ v kontexte napĺňania cieľov a poslania SHZ. 
2. RK SHZ má troch členov.  
3. RK SHZ je volená VZ SHZ na dobu štyroch rokov.  
4. RK SHZ sa schádza minimálne raz za polrok, alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie jej 

predseda alebo iný člen RK SHZ poverený RK SHZ. 
5. RK SHZ pracuje podľa všeobecne platných právnych noriem v Slovenskej republike. 
6. RK SHZ má právo nahliadnuť do ekonomickej agendy SHZ a vyžiadať si od jednotlivých orgánov z 

organizačnej štruktúry SHZ všetky potrebné doklady pre výkon svojej činnosti. 
7. RK SHZ zodpovedá za svoju činnosť VZ SHZ, ktorému predkladá správu o svojej činnosti a zisteniach. 

Priebežne informuje o svojej činnosti RepV SHZ. V prípade potreby požaduje nápravu daného stavu, 
alebo odstránenie zistených nedostatkov. 

8. RK SHZ má možnosť zvolať mimoriadne VZ SHZ. 
9. Ďalšie vymedzovanie pôsobnosti a základné zásady činnosti, rokovania a rozhodovania RK SHZ 

upravuje štatút RK SHZ. 

VII. časť 
ROZŠÍRENÝ VÝBOR SHZ 

Článok 1. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. RV SHZ pozostáva z členov RepV SHZ, predsedov a podpredsedov RegS SHZ,  predsedu RK SHZ. 

Podľa potreby sú prizývaní ďalší členovia SHZ alebo hostia. 
2. V prípade zvolenia tej istej osoby za člena RepV SHZ a tiež za predsedu, resp. podpredsedu RegS SHZ, 

disponuje táto osoba dvoma hlasmi v RV SHZ. 
3. Zúčastniť sa zasadnutia RV SHZ môžu aj iní členovia SHZ, ak o tom zasadnutie RV SHZ nerozhodne 

inak, ale nemajú právo hlasovať a ani na preplácanie cestovných výloh podľa „Smernice SHZ pre úhradu 
cestovných náhrad v rámci činnosti SHZ“.  

4. Člen RV SHZ môže splnomocniť so všetkými právomocami a povinnosťami iného člena RV SHZ. 
5. Zastupovanie na RV SHZ musí byť oznámené jednému z členov Republikového výboru SHZ formou 

písomnej korešpondencie, sms správy, alebo elektronickej pošty. Oznámenie musí byť odoslané od 
osoby, ktorá má byť zastupovaná. Na uvedené oznámenie člen Republikového výboru odpovie, že 
oznámenie o zastupovaní prijal, a berie ho na vedomie. 

Článok 2. 

ROZHODOVANIE A PÔSOBNOSŤ ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SHZ 
1. RV SHZ prerokúvava a schvaľuje: 

a) Organizačný poriadok SHZ, ich zmeny a doplnky, 
b) Rokovací poriadok SHZ, ich zmeny a doplnky, 
c) iné dôležité interné dokumenty a predpisy týkajúce sa SHZ, ich zmeny a doplnky, 
d) správu RepV SHZ o činnosti a hospodárení SHZ od posledného zasadnutia RV SHZ, 



e) správu RK SHZ. 
2.  RV SHZ predkladá VZ SHZ konečnú nomináciu RK SHZ (troch členov) z kandidátov navrhnutých na 

úrovni RegS SHZ. 
3.  V závažných prípadoch porušenia stanov SHZ, finančnej disciplíny, právnych predpisov a pod., RV SHZ 

má právo zvolať mimoriadne VZ SHZ, ak o tom rozhodnú dve tretiny členov RV SHZ svojim uznesením. 
4.  RV SHZ volí a odvoláva členov jednotlivých Odborných sekcií SHZ (ako poradného orgánu RepV SHZ) a 

ich predsedu. 
5.  RV SHZ sa schádza minimálne dvakrát za rok.   
6.  Volebné obdobie je štvorročné. 
7.  RV SHZ môže podľa svojho uváženia rozhodnúť o 80% zo všetkých finančných prostriedkov, ale 

maximálne do výšky 50.000 €. 

 

Článok 3. 

ÚHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S ČINNOSŤOU ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SHZ 
Všetkým členom RV SHZ zúčastňujúcim sa jeho zasadnutia prislúcha náhrada všetkých cestovných výdajov 
podľa „Smernice SHZ pre úhradu cestovných náhrad v rámci činnosti SHZ“. 

Článok 4. 

ZASADNUTIE ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SHZ 
1.  Zasadnutie RV SHZ zvoláva a vedie predseda RepV SHZ, v jeho neprítomnosti podpredseda RepV 

SHZ alebo predsedom RepV SHZ poverený člen RepV SHZ podľa potreby, najmenej však dvakrát za 
rok. 

2.  Predseda RepV SHZ je povinný zvolať RV SHZ, ak o to požiadajú aspoň traja členovia RepV SHZ 
alebo na základe uznesenia RK SHZ. 

3.  Zvolanie RV SHZ sa vykonáva písomnou pozvánkou najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia, ak zo 
zápisu zo zasadnutia RV SHZ nevyplýva iné. 

4.  V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. 
5.  Schôdze RV SHZ sú neverejné. Ak to vyžaduje povaha prerokovaných otázok, môže RepV SHZ na 

zasadnutie RV SHZ prizvať osobu, ktorá nie je jej členom.  
6.  Ku každému rokovaniu RV SHZ sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sa všetci prítomní členovia RV 

SHZ podpíšu. Taktiež sa do tejto prezenčnej listiny podpíšu pozvaní hostia. 
7.  RV SHZ je spôsobilý uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov RV SHZ. 
8.  RV SHZ rozhoduje uznesením. 
9.  Hlasovanie je verejné. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. RV SHZ môže prijať uznesenie o tom, že hlasovanie 

o niektorej z otázok bude neverejné. 
10.  Rozhodnutie bude prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica z prítomných členov RV SHZ. 
11.  Pokiaľ sa člen RV SHZ rokovania nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho písomne vyjadriť. 

Ostatní členovia RV SHZ musia tento názor, pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť a musí 
byť priložený k zápisnici o priebehu zasadnutia RV SHZ. Tento názor však nie je platným hlasom pri 
hlasovaní RV SHZ. 

12.  Z rokovania RV SHZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti 
z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť 
doručená každému členovi RV SHZ. Zápisnice zo zasadnutí RV SHZ musia byť archivované po dobu 
minimálne 5 rokov. 

VIII. časť 
REGIONÁLNE SKUPINY SHZ 

Článok 1. 
SHZ má tri regionálne skupiny:  - Západoslovenská 
  - Stredoslovenská 
 - Východoslovenská 

Článok 2. 

Západoslovenská regionálna skupina SHZ 
Táto regionálna skupina SHZ pozostáva z nasledujúcich podskupín: 
1. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Bratislava I - V (BA), Malacky (MA), Pezinok (PK), Senec (SC) 
2. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Bánovce nad Bebravou (BN), Galanta (GA), Nitra (NR), 

Partizánske (PE), Šaľa (SA), Topoľčany (TO), Zlaté Moravce (ZM) 
3. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Hlohovec (HC), Myjava (MY), Nové Mesto nad Váhom (NM), 

Piešťany (PN), Senica (SE), Skalica (SI), Trenčín (TN), Trnava (TT)  



4. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Dunajská Streda (DS), Komárno (KN), Levice (LV), Nové 
Zámky (NZ) 

Článok 3. 

Stredoslovenská regionálna skupina SHZ 
Táto regionálna skupina SHZ pozostáva z nasledujúcich podskupín: 
1. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Bytča (BY), Ilava (IL), Považská Bystrica (PB), Púchov (PU), 

Žilina (ZA) 
2. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Čadca (CA), Dolný Kubín (DK), Kysucké Nové Mesto (KM), 

Martin (MT), Námestovo (NO), Turčianske Teplice (TR), Tvrdošín (TS) 
3. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Liptovský Mikuláš (LM), Ružomberok (RK) 
4. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Prievidza (PD) 
5. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Banská Bystrica (BB), Banská Štiavnica (BS), Brezno (BR), 

Detva (DT), Krupina (KA), Zvolen (ZV), Žarnovica (ZC), Žiar  nad Hronom (ZH) 
6. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Lučenec (LC), Poltár (PT), Rimavská Sobota (RS), Veľký Krtíš 

(VK) 

Článok 4. 

Východoslovenská regionálna skupina SHZ 
Táto regionálna skupina SHZ pozostáva z nasledujúcich podskupín: 
1. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Gelnica (GL), Kežmarok (KK), Levoča (LE), Poprad (PP), 

Spišská Nová Ves (SN), Stará Ľubovňa (SL) 
2. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Bardejov (BJ), Prešov (PO), Sabinov (SB), Stropkov (SP), 

Svidník (SK), Vranov nad Topľou (VT) 
3. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Humenné (HE), Medzilaborce (ML), Michalovce (MI), Snina 

 (SV), Sobrance (SO), Trebišov (TV) 
4. Podskupina zahrňuje nasledovné okresy: Košice I - IV (KE), Košice - okolie (KS), Revúca (RA), Rožňava 

(RV) 

Článok 5. 
1. RegS SHZ sa schádza podľa potreby. 
2. Pred skončením volebného obdobia si každá RegS SHZ volí svojho predsedu, podpredsedu, tajomníka a 

hospodára na ďalšie štvorročné obdobie. Predseda a podpredseda RegS SHZ sa stávajú členmi RV 
SHZ. 

3. Každá RegS SHZ si volí dvoch kandidátov za člena RepV SHZ na obdobie štyroch rokov. Valné 
zhromaždenie SHZ z kandidátov zvolí 5 členov RepV SHZ a jedného náhradníka. 

4. Každá RegS SHZ nominuje kandidátov na člena RK SHZ spomedzi svojich členov. 
5. RegS SHZ si volí do každej podskupiny min. jednu osobu, ktorá bude pre uvedený región vykonávať 

funkciu kontaktnej osoby SHZ. Meno tejto osoby a kontakt na túto osobu bude zverejnený a táto osoba 
môže byť oslovená pri žiadosti o kontaktovanie SHZ v uvedenom regióne 

6. RegS SHZ môže pri svojej činnosti, ktorá je v súlade so stanovami SHZ nakladať s 1/3 finančných 
prostriedkov, ktoré sa vybrali ako členské príspevky od ich členov, rovnako aj s 1/3 finančných 
prostriedkov, ktoré preukázateľné získali pre SHZ ich jednotliví členovia. 

 

IX. časť 
ODBORNÉ SEKCIE SHZ 

Článok 1. 
1. Odborné sekcie SHZ sú poradným orgánom RepV SHZ. 
2. Odborné sekcie sú prizvané k rokovaniam podľa potreby. 
3. Členov jednotlivých sekcií volí a odvoláva RV SHZ. Kandidátku predkladá RepV SHZ. Predsedu sekcie 

volí RV SHZ. 
4. Odborné sekcie SHZ sa vytvoria na základe aktuálnej potreby (napr. hematologická, ortopedická, 

geneticko - gynekologická, sociálno - právna, stomatologická, a pod.). 

 

X. časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 1. 
Právo výkladu Organizačného poriadku SHZ prináleží Rozšírenému výboru SHZ. 



Článok 2. 
Spory medzi orgánmi alebo členmi rieši príslušný vyšší orgán SHZ. 
Odvolať sa možno až po RV SHZ, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou. 

Článok 3. 
Tento Organizačný poriadok SHZ nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením RV SHZ procedúrou per 
rollam  dňa 18.04.2017. 
 

Ing. Jaroslav JANOVEC 
v.r. 

 


