Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Zásady
činnosti Sekcie jednotlivých športov v Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze
I. Zhromaždenie klubov sekcie
1. Činnosť jednotlivých odvetví športov v Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze ( ďalej len
SRZ) zastrešujú príslušné Sekcie odvetví korčuliarskych športov, a to prostredníctvom
športových klubov, ktoré sa venujú príslušnému športovému odvetviu v SRZ.
2. V mene Sekcie koná Predseda sekcie, zvolený Konferenciou SRZ.
3. V prípade ukončenia činnosti Predsedu sekcie, zhromaždenie navrhne Predsedníctvu
zväzu nového Predsedu sekcie. V prípade, že k takému úkonu nedôjde je poverený
vedením sekcie Predseda zväzu až do ustanovenia nového Predsedu sekcie.
4. Členstvo právnickej osoby - klubu v Sekcii, vzniká prijatím do SRZ Konferenciou na
základe písomnej žiadosti Klubu o členstvo v SRZ
5. Zhromaždenie klubov sekcie zvoláva Predseda sekcie podľa potreby.
6. Zhromaždenie klubov sekcie ma právo, v opodstatnených prípadoch, zvolať aj Predseda
SRZ.
7. Postavenie, právomoci, úlohy, činnosť Sekcií sú upravené v týchto Zásadách resp. vo
vlastnom Štatúte.
8. Rozhodnutie Zhromaždenia klubov môže sa konať formou „per rollam“.
II. Výbor sekcie
1. Činnosť príslušnej Sekcie v odvetví korčuliarskych športov zabezpečuje Výbor sekcie.
2. Výbor sekcie je odborným, poradným a administratívnym orgánom Predsedníctva SRZ
pre rozvoj svojho príslušného odvetvia korčuliarskych športov, vykonáva bežnú prácu na
úseku príslušného odvetvia korčuliarskych športov v súlade s predpismi a rozhodnutiami
SRZ a jej orgánov, ako aj v súlade s predpismi a rozhodnutiami medzinárodných
organizácii World Skate a International Skating Union.
3. Počet členov Výboru sekcie navrhne Predseda sekcie
príslušného odvetvia
korčuliarskych športov podľa potrieb a so zohľadnením princípov hospodárnosti
a efektivity, najmenší počet členov je traja, včetne Predsedu sekcie.
4. Členov Výborov sekcií na návrh Predsedu sekcie do funkcie ustanovuje a z funkcie
odvoláva predsedníctvo SRZ.
5. Poslanie, ciele a hlavné činnosti Výboru sekcie sú stanovené v čl.2 a 3 Stanov SRZ .
6. Zasadnutie Výboru sekcie zvoláva Predseda sekcie v súlade s plánom činnosti Sekcie.
7. Administratívu Sekcií a ich Výborov zabezpečuje Sekretariát SRZ.
8. Funkčné obdobie členov Výboru sekcie je zhodné s ostatnými orgánmi SRZ, t.j. 4 (štyri)
roky.
9. Pre zabezpečenie operatívnych a odborných úloh si Sekcie môžu vytvoriť odborné
komisie a pracovné skupiny. Ich zloženie schvaľuje Výbor sekcie.
10. Výbor sekcie predkladá Predsedníctvu SRZ každoročne pred konaním riadnej
Konferencie správu o činnosti za príslušný rok.
11. V súlade s čl.15 odst.30 Stanov SRZ o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti
predsedníctva na iné orgány SRZ alebo na tretie osoby, Predsedníctvo SRZ rozhodlo
o delegovaní týchto úloha na Výbor sekcie:
a) vypracovanie výročnej správy o činnosti korčuliarskeho športu dotknutej Sekcie,
b) vypracovanie návrhu čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu SRZ na
nasledujúce obdobie pre ich použitie na športovú činnosť členov SRZ spadajúcich
pod gesciu dotknutej Sekcie a ich položkovité členenie,
c) vypracovanie koncepcie činnosti odvetvia korčuliarskych športov, ktoré zastrešuje
Sekcia,
d) vypracovanie koncepcie metodík,
e) vypracovanie koncepcie vzdelávania v odvetviach korčuliarskych športov, ktoré
zastrešuje Sekcia,
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f) vypracovanie návrhov smerníc a predpisov, špecifických pre športovú činnosť v
príslušnom odvetví korčuliarskych športov,
g) schválenie návrhov systému súťaží v príslušnom odvetví korčuliarskych športov,
h) menovanie manažérov a trénerov reprezentačných družstiev,
i) menovanie členov odborných komisií Sekcie pre zabezpečenie športovej činnosti,
j) realizácie sústredení a tréningových kempov športových reprezentantov a
talentovaných športovcov,
k) pripravuje návrhy kritérií na zaradenie športovcov do športovej reprezentácie (do
reprezentačných družstiev SR) a talentovanej mládeže.
l) schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov,
m) navrhuje program starostlivosti o talentovaných športovcov a ma právo kontroly ich
činnosti,
n) schvaľuje nominácie športových reprezentantov, športovcov a členov
realizačných tímov na významné súťaže a podujatia,
o) zabezpečuje riadenie majstrovských súťaží vrátane významných medzinárodných
súťaží v príslušnom odvetví korčuliarskych športov, ktorých organizátorom je SRZ,
p) schvaľuje naplň práce jednotlivých odborných komisií, pracovných skupín, ktoré boli
vytvorené príslušnou Sekciou,
q) spracováva propozícií majstrovských súťaží a súťaží organizovaných SRZ a
spracovanie podkladov pre ich zverejňovanie,
r) dohľadá nad dodržiavaním ustanovení Súťažných poriadkov na súťažiach
jednotlivých odvetví korčuliarskych športov,
s) spracováva podklady pre nomináciu a delegovanie športových odborníkov na súťaže
t) schvaľuje návrh termínov majstrovských súťaží a súťaží organizovaných SRZ v
odvetviach korčuliarskych športoch v gescii Sekcie,
u) schvaľuje plán práce športovej reprezentácie (reprezentačných družstiev SR seniorov
a juniorov) na jednotlivé ročné tréningové cykly,
v) pripravuje Projekt športovej prípravy na olympijské cykly,
x) spracováva a eviduje prehľadov plnení limitov a nominačných kritérií na významné
súťaže,
z) schvaľuje termínové listiny domácich podujatí v pre príslušné športové odvetvie,
v) schvaľuje vyradenie reprezentantov, resp. zaradenie nových reprezentantov do
športovej reprezentácie (juniorské a seniorské reprezentačné družstva SR),
w) zabezpečuje materiálne vybavenie športovej reprezentácie (juniorské a seniorské
reprezentačné družstva SR) a jej realizačného tímu.
III. Záverečné ustanovenie
1) Výklad týchto Zásad a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva
Predsedníctvo SRZ.
2) Tieto Zásady boli prerokované a schválené Predsedníctvom SRZ dňa 22.11..2020 a
nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
3) Ustanovenia týchto Zásad musia byť zakomponované v Štatúte, ktorý si schválila
príslušná sekcia.

V Spišskej Novej Vsi 22.11.2020
Ján Magdoško, predseda zväzu
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