Štatút Rady plážového volejbalu SVF
Článok 1
Názov a poslanie
1.1 Rada plážového volejbalu Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len „RPV SVF“)
je odborným orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva základné
koncepčné zámery a úlohy plážového volejbalu SVF.
Článok 2
Hlavné úlohy
Komplexne rozpracováva základné zásady pre činnosť v práci s plážovým
volejbalom.
2.2
Riadi, kontroluje a koordinuje činnosť v plážovom volejbale.
2.3
Vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň súťaží v plážovom volejbale a rozhoduje
o miestach organizácie jednotlivých turnajov a ich kategórií.
2.4
Schvaľuje nominácie reprezentačných družstiev na základe návrhu
zodpovedných trénerov.
2.5
Hodnotí a analyzuje činnosť a výsledky jednotlivých reprezentačných družstiev
a navrhuje závery pre činnosť v ďalšom období.
2.6
Navrhuje Správnej rade SVF reprezentačných trénerov na vymenovanie do
funkcie ako aj navrhuje ich odvolanie, v prípade potreby zabezpečuje výberové
konanie.
2.7
Odporúča účasť RD na významných svetových a európskych podujatiach ako aj
organizáciu významných podujatí na Slovensku.
2.8
Spolupracuje s orgánmi SVF (rady, komisie, asociácie, združenia) v rámci
koordinácie termínov domácich súťaží a termínov reprezentačných akcií.
2.9
Navrhuje rozpočet plážového volejbalu na schválenie Správnej rade SVF.
2.10 Prerozdeľuje finančné prostriedky pre plážový volejbal, ktoré sú schválené
Správnou radou SVF.
2.11 Vypracováva a stanovuje podmienky pre prijatie a činnosť Centier plážového
volejbalu.
2.12 Schvaľuje Vykonávacie pokyny plážového volejbalu pre súťaže SVF.
2.1

Článok 3
Práva a povinnosti členov
3.1

Práva a povinnosti členov vyplývajú z hlavných úloh a štatútu RPV SVF. Členovia
RPV SVF musia komplexne, kvalifikovane, nestranne posudzovať a
zapracovávať nové požiadavky pre rozvoj plážového volejbalu na Slovensku.

3.2
3.3
3.4

Stanoviská a odporúčania členov tvoria základ organizátorskej a riadiacej práce v
rámci jednotlivých zložiek plážového volejbalu.
Jednotliví členovia sú v RPV SVF nezastupiteľní.
V prípade viacnásobnej neúčasti člena RPV SVF na zasadnutí RPV SVF bez
ospravedlnenia v priebehu 6 mesiacov, má právo predseda RPV SVF vylúčiť
člena z RPV SVF a ponúknuť ďalšiemu členovi v zmysle tohto štatútu.
Článok 4
Zloženie RPV SVF a jej činnosť

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9.

RPV SVF sa skladá z predsedu rady a 3-4 členov.
Predsedom RPV SVF je spravidla člen SR SVF za plážový volejbal, ktorého
navrhuje prezident SVF alebo niekto z členov SR SVF.
Členov do RPV SVF navrhuje predseda RPV SVF. Predsedu a členov schvaľuje
SR SVF.
RPV je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina čle
nov.
RPV SVF schvaľuje svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
Pri rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda RPV SVF. O forme hlasovania
(tajne, verejne, elektronicky) v každom konkrétnom prípade rozhoduje predseda
komisie, ak iný predpis SVF nestanovuje formu hlasovania.
RPV SVF sa schádza minimálne 4 x ročne.
Ak to program a obsah zasadnutia pripúšťa, rokovanie sa môže uskutočniť aj
virtuálne s využitím informačno-technických prostriedkov (telefonická konferencia,
emailové vyjadrenie a pod
Na rokovania RPV SVF sa môžu zúčastniť / zúčastňovať prizvané tretie osoby
(koordinátor plážového volejbalu SVF, súťažný riaditeľ, zástupcovia Centier
plážového volejbalu, zástupcovia usporiadateľov turnajov a iní), aby vyjadrili
odborné stanovisko, zodpovedali otázky, prípadne podali doplňujúce informácie.
Tretie osoby nemajú právo hlasovať.
Zasadnutie RPV je neverejné.
Článok 5
Rokovanie RPV SVF

5.1
5.2
5.3
5.4

Z každého rokovania RPV SVF je spracovaná zápisnica, ktorá je daná na
vedomie členom RPV SVF.
RPV SVF prerokúva písomné materiály, hodnotenia ako aj ústne správy
a podnety z hnutia plážového volejbalu.
Zasadnutie RPV SVF riadi zvyčajne predseda RPV SVF alebo ním poverený
člen.
V diskusii môžu členovia RPV SVF resp. prizvaní hostia vyjadriť svoje stanoviská
a myšlienky.

5.5

Predseda RPV SVF prijíma závery a stanoviská na základe prerokovania
problematiky, pri dôležitých otázkach riadi hlasovanie.
Článok 6
Vzťahy v rámci SVF

6.1
6.2
6.3

6.4

SVF vytvára pre organizáciu a riadenie plážového volejbalu vlastnú organizačnú
štruktúru a systém riadenia činnosti jednotlivých zložiek plážového volejbalu.
Výkonným pracovníkom na zabezpečenie plnenia úloh RPV je koordinátor
plážového volejbalu, ktorý je zamestnancom Sekretariátu SVF.
Koordinátor plážového volejbalu zabezpečuje:
6.3.1 Plnenie projektov a úloh vyplývajúcich z plánu stanoveného RPV SVF.
6.3.2 Medzinárodný styk z CEV a FIVB pri štarte hráčov na medzinárodných
súťažiach.
6.3.3 Organizačne, technicky a logisticky program RD.
6.3.4 Organizáciu súťaží M-SR a snow volejbalu.
6.3.5 Koordinuje a riadi činnosti reprezentačných družstiev v jednotlivých
vekových kategóriách.
6.3.6 Organizáciu školení, seminárov a ostatného vzdelávania v plážovom
volejbale.
6.3.7 Neodkladne informuje členov RPV SVF o nových skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel mimo zasadnutí RPV SVF.
RPV SVF úzko spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s RR SVF, RM SVF,AVR
a TMK.
Článok 7
Záverečné ustanovenie

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

RPV SVF koná v súlade s rozhodnutiami Konferencie SVF, predpismi SVF,CEV,
FIVB a ostanými predpismi a Zákonmi SR.
Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu SR.
Návrh na zmenu štatútu predkladá predseda RPV, alebo člen RPV SVF.
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Správnou radou SVF.
Štatút Rady Plážový volejbalu SVF bol schválený Správnou radou SVF dňa
....................

