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      Finančné zabezpečenie vzdelávacích podujatí 

l. Základné ustanovenie 

Pre zvýšenie odbornosti trénerov, rozhodcov a delegátov, aplikácie nových poznatkov v 

oblasti metodiky z úrovne IHF ,EHF, SZH ako aj uplatňovanie nových pravidiel a 

presadzovania nových trendov v hádzanej do praxe schválených kongresmi svetovej či 

európskej hádzanárskej federácie, zabezpečuje v podmienkach SZH komisia metodiky a 

vzdelávania v spolupráci s ostatnými odbornými komisiami VV SZH prostredníctvom 

organizovania vlastných alebo medzinárodných vzdelávacích podujatí. Pre ich dôkladnú 

prípravu, priebeh a vyhodnotenie je nevyhnutné postupovať jednotne predovšetkým vo 

finančnom a materiálnom zabezpečení akcií s prehľadným rozčlenením príjmových a 

výdavkových položiek. 

  

ll. Finančné zdroje 

Na krytie činnosti a organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, školení a seminárov v 

SZH (tréneri, rozhodcovia, delegáti) možno získať finančné zdroje nasledovne: 

1. finančné príspevky z IHF, EHF 

2. finančné prostriedky zo štátnych zdrojov 

3. finančné prostriedky z rozpočtu SZH 

4. licenčné poplatky trénerov, rozhodcov a delegátov 

5. súťažné poplatky trénerov, rozhodcov a delegátov 

6. účastnícke poplatky účastníkov vzdelávacích podujatí 

7. poplatky za predaj odbornej literatúry a ostatných vzdelávacích pomôcok (audio, 

video, iné ) vydané SZH 

8. sponzorské príspevky  a dary 

  

lll. Výška poplatkov 

SZH a jeho odborné komisie majú možnosť ovplyvňovať výšku predovšetkým licenčných, 

súťažných a účastníckych poplatkov trénerov, rozhodcov a delegátov, z ktorých sa čiastočne 

alebo v plnej miere pokryjú náklady vzdelávacích akcií. 

1. Licenčné poplatky : 

 tréneri , rozhodcovia: 

 licencia "A"  :  

- získanie licencie a vydanie preukazu                               1.000,- Sk 
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- za predÍženie licencie                                                          500,- Sk 

licencia "B"  :   

- získanie licencie a vydanie preukazu                                  500,- Sk 

- za predÍženie licencie                                                          250,- Sk 

 licencia "C"  :  

- získanie licencie a vydanie preukazu                                  200,- Sk 

- za predÍženie licencie                                                          100,- Sk 

delegáti: 

- získanie licencie a vydanie pr                                             500,- Sk 

- za predÍžeme licencie                                                         250,- Sk 

  

2. súťažné poplatky: 

Výšku súťažného poplatku pre trénerov, rozhodcov a delegátov SZH stanovuje na každý 

súťažný ročník hracia komisia SZH a schvaľuje VV SZH. 

  

3. účastnícke poplatky: 

Výšku účastníckeho poplatku na vzdelávacom podujatí (konferencie, školenie, seminár) 

stanovuje na základe pripraveného rozpočtu pre každú akciu príslušná odborná komisia 

organizujúca podujatie a schvaľuje VV SZH. 

  

IV. Honoráre a odmeny 

Za lektorskú a inú činnosť na príprave, organizácii a vyhodnotení (spracovaní výstupov) 

vzdelávacích podujatí v SZH prináleží honorár alebo odmena. 

1. Honoráre lektorov na vzdelávacích podujatiach: 

a) školenie                                                                                    200,- Sk/hod. 

b) semináre, do školenia, konferencie                                          200 – 800,- Sk / hod. 

c) zahraniční lektori                                                                      podľa smerníc EHF 

d) posudky záverečných práce                                                      300,- Sk / 1 práca 

e) skúšky na školeniach                                                                100,- Sk / 1 účastník 

2. Honoráre za publikačnú činnosť: 

a) honorár za jeden AH (AH - autorský hárok = 20 s.)                          1.000 – 2.000,- Sk 
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b) zahraniční autori                                                                             podľa smernice EHF 

c) redakčné práce                                                                             700,- Sk / 1 publikácia 

d) prepisovanie materiálov, technická príprava                                       25,- Sk /  1 strana 

e) jazyková úprava                                                                                   400,- Sk /  1 AH  

f) preklady zo zahraničnej literatúry                                             150 – 250,- Sk / 1 strana 

  

3. Odmena rozhodcov na testovaní               150,- Sk / 1 hod. /1 asistent pohybovej výkonnosti 

  

4. Oponentúra plánov športovej prípravy, 

účasť na oponentúrach                                                             200,- Sk / 1 plán / 1 člen komisie 

  

Okrem vyššie uvedených honorárov, môže odborná komisia organizujúca vzdelávacie 

podujatie navrhnúť aj inú odmenu vyššie neklasifikovanú. Pevnú výšku honoráru v prípadoch, 

kde sú stanovené hranice od - do (t . j. l. b, 2.a , 2.f), navrhuje odborná komisia v závislosti od 

charakteru podujatia a schvaľuje VV SZH. 

  

V. Záverečné ustanovenie 

Táto smernica bola prerokovaná na zasadnutí VV SZH dňa 21.10.2004 a schválená SR SZH 

dňa  9.11.2004 . Jej účinnosť nadobúda platnosť  od 1.1.2005 . 

  

  

 

 

 

Spracovala:    LK SZH v spolupráci s KMaV SZH na svojom zasadnutí dňa 19.10.2004 

Predkladá:      Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH 


