Štatút Rady regionálneho volejbalu SVF

Článok I.
Pôsobnosť
1. Rada regionálneho volejbalu SVF (ďalej len „RRV“) je odbornou radou SVF, zriadenou
v zmysle stanov SVF.
2. RRV je oprávnená v spolupráci s orgánmi SVF zabezpečovať koordináciu činnosti
oblastných výborov v zmysle rozhodnutí a uznesení orgánov SVF.
3. RRV koordinuje spoločný postup pri riadení súťaží SVF a pri práci s mládežou.
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Článok II.
Zloženie rady
RRV sa skladá z predsedu RRV a členov, ktorí zastupujú oblastné výbory. Predsedom
RRV je Konferenciou SVF zvolený člen Správnej rady SVF pre regionálny volejbal.
Členovia RRV sú predsedovia jednotlivých oblastných výborov.
Pri zmene konkrétnej osoby podľa stanov SVF alebo podľa stanov oblastných výborov
dochádza aj k automatickej zmene tejto osoby v RRV.
Predseda RRV môže byť aj jeden z predsedov oblastných výborov, ale daný oblastný
výbor nemá nárok obsadenie člena RRV ďalším zástupcom.

Článok III.
Rokovanie
RRV sa schádza minimálne 1x ročne a podľa potreby.
Rokovanie RRV zvoláva jej predseda, na rokovaní sa môžu zúčastniť aj pozvaní členovia
SVF alebo oblastných výborov, tieto osoby však nemajú právo hlasovať. O pozvaní na
rokovanie rozhoduje predseda RRV.
V prípade potreby môže člen RRV - predseda oblastného výboru poveriť svojím
zastupovaním na rokovaní RRV inú osobu, ale len člena svojho oblastného výboru.
Poverenie zašle predseda oblastného výboru elektronicky predsedovi RRV pred
rokovaním alebo ho v písomnej forme odovzdá zástupca pri začatí rokovania.
Rokovanie RRV riadi predseda RRV alebo ním poverený člen RRV. Program rokovania
RRV predkladá riadiaca osoba, členovia RRV môžu program doplniť o ďalšie body podľa
potreby.
RRV je v rámci svojho rokovania uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina členov RRV. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých
členov RRV.
Rozhodnutia RRV sú pre oblastné výbory záväzné v zmysle čl.I. štatútu RRV.
Rokovanie RRV po vyčerpaní programu ukončí riadiaca osoba.
RRV môže prijať aj uznesenie formou „per rollam“ ku konkrétnym návrhom,
doručených elektronickou komunikáciou všetkým členom RRV. Diskusia k návrhu sa
môže uskutočniť elektronicky.

Článok IV.
Dokumentácia
1. Z rokovania RRV riadiaca osoba vyhotoví zápisnicu o priebehu rokovania, ktorej
súčasťou je prezenčná listina a jednotlivé rozhodnutia RRV.
2. Zápisnice z rokovaní RRV sa zverejňujú do 10 dní na stránke SVF.

Článok V.
Prostriedky na činnosť
1. Činnosť RRV je zabezpečená vyčlenením prostriedkov v rozpočte SVF a ich použite
podlieha ekonomickým smerniciach SVF.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie
1. Tento štatút nadobudol platnosť a účinnosť schválením Správnou radou SVF dňa
23.02.2018.
2. Týmto sa ruší štatút Rady predsedov krajských výborov SVF zo dňa 13.02.2006.

V Bratislave, 23.2.2018

Bc. Martin Kraščenič
prezident SVF

