SPV – SMERNICA č. 1
Štatút športovo – technickej komisie SPV
I.
Základné ustanovenia
1.1. Športovo – technické komisie (ďalej len ŠTK) zriaďuje SPV pre športové odvetvie, ktoré zväz
organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SPV, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a
rozvoj daného športového odvetvia.

II.
Práva ŠTK
2.1. požiadať o účasť zástupcu na zasadnutí VV SPV
2.2. používať techniku sekretariátu SPV na spracovanie výsledkov, resp. materiálov ŠTK
2.3. požiadať usporiadateľa o zaslanie výsledkovej listiny

III.
Povinnosti ŠTK
3.1.

navrhuje "Súťažný poriadok" a kontroluje jeho dodržiavanie na všetkých domácich športových

podujatiach
3.2.

navrhuje propozície a rozpočet majstrovstiev republiky (M-SR)

3.3.

navrhuje usporiadateľa príslušných M-SR

3.4.

včas informuje poverený klub, resp. oddiel o tomto rozhodnutí

3.5.

navrhuje postupový kľúč účasti športovcov na M-SR (návrh podlieha schváleniu VV SPV)

3.6

schvaľuje propozície usporiadateľov aj iných súťaží ako sú M-SR (či spĺňajú všetky náležitosti, ktoré majú
propozície obsahovať), sleduje dodržanie schválených termínov konania súťaží

3.7. zostavuje kalendár súťaží najneskôr do 10. januára daného roku
3.8. navrhuje členov realizačného družstva (návrh podlieha schváleniu VV SPV)
3.9.

navrhuje VV SPV začatie disciplinárneho konania voči disciplinárnym priestupkom športovcov,
trénerov a rozhodcov

3.10. sleduje všetkých športovcov, zostavuje rebríček, zaznamenáva rekordy SR (podľa špecifík daného športu)
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3.11. osobitne sleduje výkonnosť reprezentantov SR
3.12. vydáva športovo – technické dokumenty, po schválení VV SPV
3.13. podieľa sa na tvorbe rozpočtu SPV za dané športové odvetvie
a)

rozpočet M- SR

b) rozpočet na sústredenia reprezentantov v spolupráci s reprezentačnými trénermi daného športu
c)

rozpočet na jednotlivé domáce a zahraničné akcie

d) rozpočet na materiálne zabezpečenie daného športového odvetvia, resp. členov reprezentačného
družstva
e)

rozpočet na jej činnosť

3.14. spolupracuje so športovými zväzmi zdravých športovcov daného športu na území SR
3.15. ročne predkladá správu na VV SPV o svojej činnosti

IV.
Zloženie ŠTK
4.1. ŠTK má najmenej troch členov ( predseda a dvaja členovia). Písomné návrhy na členov ŠTK zasielajú
členské organizácie SPV, ktoré zastrešujú športovcov, respektíve funkcionárov v danom športovom odvetví.
Návrh sa podáva písomne na predpísanom tlačive, ktoré najmenej 30 dní pred skončením funkčného
obdobia ŠTK rozpošle sekretariát SPV.
4.2. VV SPV zo zaslaných návrhov kandidátov schvaľuje zloženie ŠTK. Predseda zodpovedá za činnosť ŠTK,
podáva ročnú správu VV SPV, zúčastňuje sa zasadnutí orgánov SPV a má právo požiadať o účasť na
zasadnutí VV. Predsedom ŠTK nesmie byť reprezentačný tréner ani športovec daného športového odvetvia.
4.3. Funkčné obdobie ŠTK trvá štyri roky od jej schválenia. Počas funkčného obdobia sa členovia komisie
dopĺňajú rozhodnutím VV SPV, formou menovania.

V.
Činnosť ŠTK
5.1. ŠTK vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu práce a športového kalendára. Náklady svojej činnosti
pokrýva z rozpočtu SPV do výšky schválenej čiastky.
5.2. ŠTK sa schádza minimálne dva krát do roka, spravidla na väčšom športovom podujatí (M SR). Stretnutie
zvoláva predseda ŠTK. Zodpovedá za program rokovania a zabezpečuje prostredníctvom sekretariátu SPV
krytie finančných nákladov spojených s rokovaním komisie.

SPV– SMERNICA č. 1 - Štatút športovo – technickej komisie

10.3.2017

5.3. Rokovanie ŠTK vedie predseda. Oboznámi členov s programom rokovania a rokovanie končí prijatím
uznesení. Rokovanie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov komisie a
uznesenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. Pri hlasovaní má každý člen jeden
hlas. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje predseda komisie. O rokovaní a jeho záveroch sa zhotovuje
zápis, ktorý predseda ŠTK postupuje sekretariátu SPV do 15 dní. V prípade požiadaviek ŠTK na VV SPV je
nutné zaslať tieto požiadavky písomne na sekretariát SPV samostatne.
5.4. Mimoriadne zasadnutie ŠTK sa koná z iniciatívy VV SPV. Zvolanie členov ŠTK zabezpečuje sekretariát
SPV.

VI.
Záverečné ustanovenia
Smernica “Štatút športovo – technickej komisie“ nadobudla platnosť a účinnosť jej schválením na zasadnutí VV
SPV dňa ...

................................................
predseda SPV

V Bratislave ...............................

SPV– SMERNICA č. 1 - Štatút športovo – technickej komisie

10.3.2017

