SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

SLOVAK OLYMPIC COMMITTEE

ŠTATÚT
Športovej rady Slovenského olympijského výboru

Článok I.
Uznesením Výkonného výboru SOV (ďalej len „VV SOV“) zo dňa 26. 1. 2017 sa
zriaďuje Športová rada Slovenského olympijského výboru (ďalej len „ŠR“).

Článok II.
Poslanie a zloženie ŠR
Základným poslaním ŠR je združovať zástupcov športových subjektov za účelom:

1.

a. sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi športovými
subjektmi a SOV, pri rešpektovaní rôznosti názorov.
b. sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, ktoré majú
dopad alebo sa týkajú pôsobenia a činnosti jednotlivých športových subjektov
v súvislosti s prípravou na olympijské hry a účasťou na olympijských hrách.
c. optimálnej komunikácie a spolupráce s orgánmi a štábom OH, ZOH, YOG.

2.

ŠR je odborným poradným orgánom prezidenta SOV, viceprezidentov SOV a VV
SOV v oblasti strategických a koncepčných otázok týkajúcich sa postupu SOV
v oblasti športu.

3.

Závery ŠR majú pre SOV a jeho orgány poradný a odporúčací charakter a slúžia ako
odborný podklad v procese rozhodovania predstaviteľov a orgánov SOV.

4.

Predsedu ŠR menuje prezident SOV a jeho menovanie schvaľuje VV SOV.

5.

ŠR je tvorená zástupcami členských subjektov Valného zhromaždenia SOV.
Ostatných prizvaných členov zastrešujúcich konkrétnu problematiku navrhuje
predseda ŠR. Členovia ŠR sú na základe návrhu predsedu ŠR schvaľovaní a
odvolávaní VV SOV.
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6.

ŠR má 17 členov. Každý člen obdrží menovací dekrét. Členstvo v ŠR je podmienené
aktívnym pôsobením člena ŠR v športovom subjekte, v ktorom bol činný člen v čase
menovania do ŠR. Pri zmene v postavení člena ŠR v tomto športovom subjekte, si
vyhradzuje SOV právo na jeho nahradenie iným zástupcom toho istého športového
subjektu alebo aj iného športového subjektu.

7.

ŠR je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
ŠR. Na zasadnutí ŠR sa so súhlasom predsedu ŠR môžu zúčastniť bez práva
hlasovať aj iné osoby.

8.

Zasadnutia ŠR vedie predseda ŠR alebo ním poverený člen ŠR.

9.

Tajomníkom ŠR je osoba športového oddelenia SOV, poverená predsedom ŠR.

Článok III.
Práva a povinnosti členov ŠR
1. Oprávnenia členov ŠR:
-

zúčastňovať sa na zasadnutiach ŠR, na náklady SOV, podľa príslušných smerníc
SOV,
predkladať návrhy k príslušným bodom rokovania ŠR ústnou alebo písomnou
formou,
byť informovaný o všetkých zásadných skutočnostiach týkajúcich sa práce ŠR,
jej záverov a prijatých opatrení, uznesení.

2. Povinnosti členov ŠR:
-

pristupovať zodpovedne k plneniu poslania a úloh ŠR.

3. Predseda ŠR má oprávnenia:
-

zvolávať rokovanie ŠR formou písomného alebo elektronického pozvania
zaslaného členom ŠR najneskôr 7 dní pred jej konaním,
viesť rokovania ŠR,
zastupovať ŠR na rokovaniach v orgánoch SOV,
podpisovať dokumenty týkajúce sa činnosti ŠR, v rozsahu vnútorných smerníc
SOV.
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4. Predseda ŠR zodpovedá:
-

za činnosť ŠR,
za hospodárenia ŠR v rozsahu stanovených okruhov úloh.

Článok IV.
Náplň činnosti ŠR
1.

Hlavné oblasti pôsobenia ŠR SOV na obdobie 2017- 2020 sú:
● Aktívna spolupráca, komunikácia so všetkými národnými športovými
federáciami, zväzmi, asociáciami, centrami pri riešení aktuálnych tém.
● Aktívna spolupráca s MŠVVaŠ
● Spracovanie a následné informovanie národných športových federácií,
zväzov, asociácií, centier o projektoch v rámci Olympijského cyklu 2017
– 2020
● financovanie športu,
● športová infraštruktúra,
● nariadenia vlády smerom k strediskám,
● športové gymnázia a ich fungujúce nastavenia,
● športové akcie SOV a zabezpečenie výprav (OH, ZOH, YOG, EYOF),
● podpora TOP tímov.

2.

ŠR úzko spolupracuje s Legislatívno-právnou komisiou SOV.

3.

ŠR sa spravidla stretáva 4 krát ročne, prípadne na podnet predsedu ŠR.

4.

Ak to povaha veci pripúšťa, ŠR pri svojej činnosti môže využívať tiež
operatívne formy komunikácie a spolupráce (videokonferencia, e-mailová
komunikácia, hlasovanie per rollam, zdieľanie dokumentov a pod.).

5.

Ak to povaha veci nevylučuje, ŠR môže prijať závery aj na základe
vyjadrenia/hlasovania členov ŠR prostredníctvom emailovej komunikácie (tzv.
hlasovanie per rollam). Postup pri hlasovaní per rollam upraví osobitný predpis
SOV.
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Článok V.
Financovanie ŠR
Činnosť ŠR je financovaná z rozpočtu SOV, v ktorom je vyčlenená samostatná kapitola.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1.

Štatút ŠR nadobúda platnosť schválením VV SOV.

2.

Zmeny tohto Štatútu navrhuje predseda ŠR po prerokovaní s prezidentom SOV
a VV SOV.

V Bratislave dňa 8. 2. 2017

Peter Korčok
Predseda ŠR

Anton Siekel
Prezident SOV
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