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ŠTATÚT 
Sekcie rýchlokorčuľovania na ľade 

 
Článok 1 

Spôsob konania 
 

(1) Sekcia rýchlokorčuľovania na ľade  (ďalej len „Sekcia“) je organizačnou jednotkou 
Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu ( ďalej len SRZ ) 

(2) Združuje právnické osoby – športové kluby  v športových  odvetviach : 
a) rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe – short track 
b) rýchlokorčuľovanie na 400 m ovale – long track 

(3) Zriaďovateľom Sekcie je SRZ 
(4) V mene Sekcie koná Predseda sekcie, zvolený Konferenciou SRZ, ktorý je riadnym 

členom  sekcie. 
 

Článok 2 
Poslanie 

 
Poslaním Sekcie je najmä 

a) organizovanie súťaží v rýchlokorčuľovaní na ľade a rozvoj jeho športových odvetví tohto 
športu na území Slovenskej republiky, 
b) zastupovanie združených športovcov a klubov v rámci  SRZ, 
c) zabezpečovanie účasti športovcov tejto sekcie  na medzinárodných súťažiach 
v rýchlokorčuľovaní na ľade. 
d) zabezpečovanie účasti športovcov tejto sekcie na spoločnej prípravy v rámci rozvojových 
programov SRZ resp. Medzinárodnej federácie (ISU). 
 

Článok 3 
Členstvo právnickej osoby 

 
(1) Členstvo právnickej osoby v Sekcii (ďalej len „Klub“), vzniká prijatím do SRZ 

Konferenciou na základe písomnej žiadosti Klubu o členstvo v SRZ  
(2) Klub SRZ musí počas svojho členstva v Sekcii spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

a) je členom SRZ v súlade s čl.4 Stanov SRZ,, 
b) jeho poslanie súvisí so športom rýchlokorčuľovanie na ľade, 
c) jeho členom je najmenej 1 fyzická osoba-aktívny športovec. 
 

(5) Členstvo Klubu zaniká jeho  
a) písomným oznámením o ukončení členstva v SRZ, 
b) zánikom jeho právnickej osoby, 
c) vylúčením Konferenciou zo SRZ. 

 
(6) Člen Sekcie - Klub má právo 

a) účasti na Zhromaždení  zastúpený osobou oprávnenou konať v mene Klubu, 
b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa činnosti Sekcie, 
c) podieľať sa na činnosti Sekcie. 

 
(7) Člen Sekcie - Klub má povinnosť 

a) dodržiavať stanovy SRZ, vnútorné predpisy SRZ, rozhodnutia orgánov SRZ a tento Štatút 
Sekcie, 
b) platiť členské príspevky do SRZ v sume a termíne schválených Konferenciou SRZ, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SRZ a Sekciu. 
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Článok 4 

Orgány Sekcie 
Organmi sekcie sú : 
1) Zhromaždenie klubov 
2) Predsedníctvo 
3) Predseda 
 

Článok 5 
Zhromaždenie klubov 

 
(1) Zhromaždenie klubov ( ďalej len Zhromaždenie) je najvyšším orgánom Sekcie. 
(2) Členmi Zhromaždenia sú delegáti Klubov (ďalej len „Delegát“), ktorí sa preukazujú 

písomným splnomocnením na právny úkon zastupovania svojho Klubu člena SRZ 
a Predseda sekcie zvolený konferenciou SRZ. 
    (3) Zhromaždenia sa môžu zúčastniť hostia, ktorí sa podieľajú na činnosti Sekcie.  

(4) Právo hlasovať má iba jeden Delegát takého Klubu, ktorý mal najmenej jedného  
aktívneho športovca v období stanovenom Stanovami SRZ a Predseda sekcie. 

(5) Zhromaždenie sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne 
dostupné obvyklým spôsobom  
a) minimálne jedenkrát ročne,  
b) na žiadosti minimálne dvoch Klubov Členov Sekcie, najneskôr do 10 dní od doručenia, 
c) na žiadosť predsedu SRZ,  najneskôr do 10 dní od doručenia 

(6) Pre účely tohto Štatútu sa za zvolanie Zhromaždenia považuje zaslanie písomnej 
informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Zhromaždenia jej 
účastníkom. 

(7) Zhromaždenie zvoláva Predseda Sekcie 
(8) Ak Predseda Sekcie nesplní ustanovenia bodu 5, Zhromaždenie zvolá predseda SRZ. 
(9) Zhromaždenie vedie osoba, ktorá ho zvolala. 
(10) Zhromaždenie je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica Delegátov 

všetkých Členov Sekcie - Klubov.  
(11) Zhromaždenie najmä : 

a) schvaľuje program rokovania, 
b) rozhoduje o prijatí a zmenách tohto Štatútu  
c) schvaľuje súťaže a súťažné poriadky v rámci Sekcie  
d) schvaľuje na návrh Predsedu sekcie, troch členov predsedníctva. 
e) schvaľuje plán činnosti Sekcie a výročnú správu Sekcie  
f) pripravuje a schvaľuje rozpočet Sekcie a  správu o hospodárení  
l) rozhoduje o všetkých  otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 
 

Článok 6 
Predsedníctvo sekcie 

 
1) Rozhoduje o všetkých otázkach Sekcie, pokiaľ nie sú Stanovami SRZ alebo inými 

predpismi zverené do právomoci Konferencie alebo Predsedníctva SRZ 
2) Predsedníctvo má štyroch členov a je zložené z predsedu sekcie voleného Konferenciou 

SRZ a troch členov ustanovených Zhromaždením klubov sekcie 

3) Predsedníctvo stanovuje pracovné úlohy jednotlivých členov  

4) Predsedníctvo zasadá podľa potreby, spravidla však raz za mesiac 
5) Zasadnutia predsedníctva zvoláva a ich priebeh riadi Predseda Sekcie 

6) Na rokovaní predsedníctva  sa môže zúčastniť Predseda SRZ  

7) Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade 

rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Predseda Sekcie 

8) Predsedníctvo ďalej  : 
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a) navrhuje Predsedníctvu SRZ obsadenie a odvolanie trénerov a ostatného 

technického personálu pre jednotlivé reprezentačné družstvá 

b) predkladá Predsedníctvu SRZ na schválenie zaradenie športovcov v súlade s 

Kritériami na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou 

mládežou. 

c) vedie a spracúva analytické evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie a 

zvýšenie kvality reprezentačných družstiev, 

d) riadi súťaže v zmysle schválenej štruktúry SRZ 

e) zodpovedá za dodržiavanie športovo-technických predpisov a dokumentov, ktoré sa 
týkajú súťaží SRZ a stanovuje podmienky účasti v súťažiach, 

f) rozhoduje o všetkých okolnostiach súvisiacich s riadením súťaží a ich priebehom 

podľa schválených Športovo-technických dokumentov SRZ. 

g) navrhuje úpravy v Športovo-technických dokumentoch 

h) pripravuje termíny športového kalendára súťaží SRZ na príslušné obdobie 

i) prípade porušenia predpisov a nariadení, vyvodzuje športovo-technické dôsledky 

j) vydáva priebežné výsledky súťaží 

k) hodnotí a vyhodnocuje činnosť reprezentácie a talentovanej mládeže 

l) pripravuje a pravidelne vyhodnocuje rozpočet na príslušný rok resp. sezónu 

9) Funkčné obdobie je zhodné s funkčným obdobím volených funkcionárov SRZ 
10) Formou rozhodovania je uznesenie, ktoré sa do 5 dní elektronický zasiela na sekretariát 

SRZ 
11) Predsedníctvo sekcie pravidelne organizuje : 

a) školenie trénerov a ich doškoľovanie 
b) školenie rozhodcov a ich doškoľovanie 

12) Predsedníctvo v odôvodnených prípadoch môže rozhodovať PER – ROLLAM 
. 

Článok 7 
Predseda sekcie 

 
1. Sekcia ma svojho predsedu , ktorého volí Konferencia SRZ. 
2. Vystupuje za sekciu, keď  najmä: 
a) zvoláva a vedie zasadnutia Zhromaždenie – členov príslušnej sekcie SRZ, 
b) zabezpečuje vykonávanie uznesení sekcie a uznesení predsedníctva SRZ, 
c) zvoláva min. 1-krát v kalendárnom roku zasadnutie sekcie a spravidla raz za mesiac 
zasadnutie Predsedníctva sekcie, 
d) predkladá návrhy  jednotlivých položiek rozpočtu sekcie, 
e) vyhotovuje zápis zo zasadnutia, ktorého originál spolu s prezenčnou listinou je uložený / 
archivovaný na Sekretariáte SRZ, 
f) predkladá správu o činnosti Predsedníctvu SRZ a Konferencii SRZ  písomne min. 1x 
ročne,  
g)  zúčastňuje sa  rokovania Predsedníctva SRZ, na ktorom informuje priebežne o činnosti 
sekcie. 
h) predkladá Predsedníctvu SRZ plán činnosti sekcie 
i) predkladá Predsedníctvu SRZ o zaradení športovcov sekcie v súlade s Kritériami na 
identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou. 
 

Článok 8 
Zabezpečenie odborných oblasti 

 
Sekcia rýchlokorčuľovania odborné zabezpečuje činnosť podľa tohto Štatútu hlavne v týchto 
oblastiach : 
1) Reprezentačná oblasť: 
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a) zabezpečuje činnosť reprezentácie na úseku seniorov a juniorov 
b) úzko spolupracuje s reprezentačným trénerom, kde svoju činnosť zameriavajú na 

nasledujúce úlohy:  

• vypracovávajú tréningový plán pre súťažnú sezónu, ktorý musí obsahovať termíny 
sústredení s ich zameraním a cieľom, sledované súťaže, ktorých sa plánujú 
zúčastniť, 

• po ukončení sezóny sú povinní odovzdať vyhodnotenie plánu a jednotlivých 
športovcov s plnením výkonnostných cieľov, 

• aktívne sledujú a hodnotia výkonnostnú úroveň pretekárov na sledovaných 
súťažiach, konzultuje ich výkony a predkladajú návrhy na zlepšenie výkonnosti,  

• po skončení sledovaného obdobia danej kategórie, vytvoria na základe 
dosiahnutých výsledkov rebríček pretekárov a predložia návrh na zaradenie do 
reprezentácie a pod., 

• vedú evidenciu športovcov reprezentantov,  

• na základe dosahovaných výsledkov a celkového hodnotenia predkladajú 
nomináciu zverených športovcov na športové akcie,  

• počas športových akcií plne zodpovedajú za činnosť zvereného tímu, 
zabezpečuje všetky náležitosti spojené s tímom. Je povinný zabezpečiť, aby sa 
počas akcií účastníci správali podľa základných noriem slušnosti, dodržiavali 
správnu životosprávu a plnili jeho nariadenia,  

• zabezpečuje súdržnosť a dobré vzájomné vzťahy v tíme,  
c) organizačne zabezpečuje športové podujatia ako je dopravu, ubytovanie , strava 

a pod. 
d) do 7 pracovných dní po ukončení športovej akcie predkladá písomné vyúčtovanie, 

vyhodnotenie športovej akcie. 
 
2) Súťažná oblasť : 

a) zabezpečuje organizovanie súťaži a rozvojových programov ISU ktoré spadajú pod 
organizáciu SRZ, ako sú : 

• súťaže SRZ schválené v kalendári ISU 

• Slovenský pohár 

• Majstrovstvá Slovenska  

• jednotlivé rozvojové programy ISU 
b) pripravuje a predkladá na schválenie súťažné pravidla pre príslušné športové 

odvetvie 
c) pripravuje a predkladá na schválenie pozvánky pre jednotlivé súťaže a rozvojové 

programy  
d) organizačne a personálne zabezpečuje jednotlivé súťaže a rozvojové programy 
e) predkladá rozpočet pre organizovanie jednotlivých súťaži a rozvojových programov 
f) zabezpečuje vyúčtovanie jednotlivých súťaži a rozvojových programov 

 
3) Oblasť Talentovanej mládeže : 
Zabezpečuje činnosť sekcie na úrovní Talentovanej mládeže v súlade s Kritériami na 
identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou , keď : 

a) sleduje výber jednotlivých  pretekárov a ich plnenie výkonnosti  
b) vyjadruje sa k návrhu klubu  na zaradenie  pretekárov ako Talentovaného športovca, 

svoje stanovisko predkladá  Predsedníctvu SRZ 
c) vyjadruje sa k zmluvným podmienkam uzatvorenými medzi talentovaným športovcom 

a klubom a sleduje ich plnenie 
d) hodnotí talentovaných športovcov  dva krát ročne  
e) vedie presný zoznám talentovaných športovcov sekcie 
f) sleduje činnosť zriadených CTM a pravidelne min. dvakrát ročne vyhodnocuje ich 

činnosť, správu predkladá Predsedníctvu sekcie 
g) vyjadruje sa k žiadosťami o zriadenie CTM a ich zrušeniu 
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h) kontroluje plnenie úloh stanovených pre talentovanú mládež a CTM  
 
4) Marketingovo – propagačná oblasť  : 
a) má za cieľ riešiť propagačnú a marketingovú stratégiu sekcie,  
b) propagovať a prezentovať projekty sekcie a jeho partnerov v záujme šírenia dobrého 

mena na webovom sídle a sociálnej sietí SRZ , 
c) činnosť vychádza z vlastnej iniciatívy, z podnetov orgánov sekcie a iných subjektov 

zúčastnených na činnosti sekcie, 
d) plní úlohy súvisiace so zabezpečením financií pre sekciu, hospodárením 

sekcie a vyhľadávaní partnerov pre slovenské rýchlokorčuľovanie, 
e) po prerokovaní v predsedníctve sekcie, predkladá predsedovi  SRZ zmluvné návrhy pre 

uzatváranie marketingových zmlúv, 
f) o svojej činnosti predkladá Predsedníctvu SRZ  jedenkrát ročne písomnú správu, 
vyhľadáva a vytvára kontakty s novými možnými marketingovými partnermi, ktorí 
by napomáhali šíriť dobré meno SRZ, jeho partnerov  a slovenského rýchlokorčuľovania. 
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Výklad tohto štatútu a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva 
Predsedníctvo SRZ. 
2) Tento Štatút bol prerokovaný a schválený Zhromaždením klubov členov sekcie 
rýchlokorčuľovania dňa 18.5.2020  a nadobudol účinnosť jeho schválením Predsedníctvom 
SRZ dňa ....................  
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa ..................... 
 
 
 
Milan Tokár, predseda sekcie    Ján Magdoško, predseda zväzu 
 
 
 
 
 
 
 

Ján
Zápis textu
27.5.2020 formou "per rollam"

Ján
Zápis textu
27.5.2020

Ján
Zápis textu
v.r.




