Štatút trénersko-metodickej komisie SVF
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj.
1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF.
1.3 TMK sa vo svojej činnosti riadi najmä Stanovami SVF a týmto Štatútom ako aj ostatnými
internými normami SVF.
1.4 Na činnosť TMK sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia Konferencie, Správnej rady
(SR), prezidenta SVF a ďalších orgánov SVF.
1.5 TMK vo svojej činnosti spolupracuje najmä s viceprezidentom SVF pre mládež a rozvoj,
reprezentačnou radou (RR) a radou mládeže (RM).
1.6 Sídlom TMK je sídlo SVF.
1.7 TMK je nástupníckym orgánom Rady pre vzdelávanie trénerov a metodiku volejbalu
SVF.
Článok 2
Základné ciele a úlohy trénersko-metodickej komisie SVF
Cieľom TMK je permanentne zvyšovať úroveň trénerskej profesie v podmienkach volejbalu
na Slovensku.
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Zabezpečuje špecializovanú časť vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa.
Spolupracuje s akreditovanými vysokými školami pri štúdiu trénerov 4.a 5. stupňa.
Predkladá požiadavky a udeľuje trénerské licencie všetkých stupňov.
Vedie evidenciu trénerov volejbalu všetkých stupňov.
Zabezpečuje obsahovú stránku a technickú realizáciu licenčných a iných
odborných seminárov.
Zodpovedá za tvorbu odborných materiálov pre potreby trénerov.
Poskytuje metodickú pomoc trénerom v oddieloch a reprezentáciách.
Zabezpečuje prenos poznatkov o vývojových tendenciách vo vrcholovom
volejbale dospelých a mládeže.
Zodpovedá za implementáciu jednotného tréningového systému do trénerskej činnosti na
úrovni COP a CTM a mládežníckych reprezentačných družstiev.
Monitoruje, vyhodnocuje kvalitu tréningového procesu ÚTM a dáva odporúčania
RM na skvalitnenie činnosti v týchto útvaroch.
Podľa požiadaviek RR a RM sa podieľa na zabezpečovaní metodickej
a diagnostickej činnosti pri štátnej reprezentácii mládeže i dospelých, ÚTM.
Podieľa sa na vypracovaní dlhodobej koncepcii rozvoja volejbalu.
Spolupodieľa sa na rozvoji trénerskej profesie v podmienkach volejbalu na Slovensku.
Spolupracuje s podobnými komisiami FIVB, CEV a ich členskými asociáciami.

Článok 3
Zloženie TMK
3.1 TMK je zložená z predsedu a siedmich odborníkov z oblasti vzdelávania a metodiky
volejbalu
3.2 Predsedu TMK menuje viceprezident SVF pre mládež a rozvoj a následne schvaľuje SR
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SVF.
Členov TMK si vyberá predseda komisie, pričom prihliada na regionálny
princíp, a schvaľuje SR.
Návrh na odvolanie predsedu TMK môžu podať prezident SVF, alebo viceprezident SVF
pre mládež a rozvoj. Odvolanie schvaľuje SR.
Návrh na odvolanie člena TMK môže podať predseda v prípade ak sa člen
dlhodobo nezúčastňuje na činnosti komisie. Odvolanie schvaľuje SR.
Súčasné členstvo osoby vo viacerých komisiách nie je vylúčené.

Článok 4
Práva a povinnosti predsedu a členov trénersko-metodickej komisie
4.1 Predseda TMK najmä:
4.1.1 riadi rokovania komisie; v jeho neprítomnosti riadi rokovanie poverený člen komisie,
4.1.2 zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu rokovania komisie,
4.1.3 zodpovedá za vyhotovenie zápisu z rokovania komisie,
4.1.4 predkladá jedenkrát ročne SR správu o činnosti komisie.
4.1.5 predkladá viceprezidentovi SR pre mládež a rozvoj finančné požiadavky na
zabezpečenie činnosti TMK.
4.2 Členovia TMK najmä:
4.2.1 majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom predkladaných materiálov
a predkladať svoje návrhy a stanoviská,
4.2.2 v záležitostiach klubu, ktorého sú členmi, zachovávajú nestrannosť,
4.2.3 sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí RVTM a aktívne vykonávať úlohy spojené
s činnosťou komisie,
4.2.4 svoju funkciu, okrem predsedu a vedúcich sekcií, vykonávajú ako čestnú funkciu, bez
nároku na odmenu. V prípadoch lektorskej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti im
bude poskytnutá primeraná finančná odmena.
Článok 5
Funkčné obdobie trénersko-metodickej komisie
5.1 Funkčné obdobie predsedu a členov TMK je štvorročné. Po uplynutí funkčného
obdobia môžu byť poverení predseda a členovia komisie zabezpečením plnenia úloh
TMK do zvolenia nového predsedu a členov komisie.
5.2 Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu komisie alebo člena aj opakovane,
bez obmedzenia počtu funkčných období.
5.3 Funkčné obdobie predsedu a členov TMK začína plynúť odo dňa ich riadneho
zvolenia SR.
5.4 V prípade uvoľnenia miesta člena TMK môže nového člena kooptovať SR na
návrh predsedu komisie.
Článok 6
Zvolávanie rokovaní, rokovací poriadok a prijímanie záverov trénersko-metodickej
komisie
6.1 Zasadnutie TMK sa uskutočňuje podľa potreby, minimálne však jedenkrát za tri mesiace.

6.2 Ak to obsah zasadnutia pripúšťa, rokovanie sa môže uskutočniť aj virtuálne s využitím
informačno-technických prostriedkov (telefonická konferencia, emailové vyjadrenie
a pod).
6.3 TMK zasadá v sídle SVF v Bratislave, v prípade potreby môže rokovať v závislosti od
programu aj na inom mieste.
6.4 Predmetom rokovaní TMK je predovšetkým riešenie oblastí vyplývajúcich z pôsobnosti
komisie, kontrola plnenia a vybavenia agendy a uznesení, ako aj ďalšie operatívne
zaradené body.
6.5 Za prípravu a priebeh zasadnutia po organizačnej a obsahovej stránke zodpovedá
predseda TMK.
6.6 Rokovania komisie vedie jej predseda a v prípade jeho neprítomnosti iná predsedom
poverená osoba.
6.7 Zasadnutie TMK je neverejné.
6.8 Účasť na rokovaní komisie a členstvo je nezastupiteľné.
6.9 Neúčasť na rokovaní komisie je člen povinný oznámiť predsedovi hneď ako zistí
dôvody, pre ktoré sa zasadnutia komisie nebude môcť zúčastniť.
6.10 Členovia komisie zúčastnení na rokovaní potvrdzujú svoju účasť podpisom prezenčnej
listiny.
6.11 Na rokovanie komisie môžu byť prizvaní funkcionári, tréneri, prípadne iné osoby,
ktorých účasť je na splnenie účelu zasadnutia potrebná.
6.12 Aparát SVF poskytuje TMK bezplatnú organizačno-technickú podporu najmä
poskytnutím zasadacej miestnosti v priestoroch SVF, v prípade potreby aj
počítačového vybavenia.
6.13 TMK je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov, t.j.
piati členovia.
6.14 Rozhodnutia komisie sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených na
zasadnutí.
6.15 Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu TMK.
6.16 O forme hlasovania (tajne, verejne, elektronicky) v každom konkrétnom prípade
rozhoduje predseda komisie, ak iný predpis SVF nestanovuje záväznú formu
hlasovania.
6.17 Z každého rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje stručný opis prerokovania
jednotlivých bodov programu rokovania. V zápise sú formou uznesení uvedené závery
prijaté k jednotlivým prijatým bodom programu rokovania.
6.18 Zápis sa najneskôr do siedmich dní od konania zasadnutia doručuje elektronicky
všetkým členom TMK a viceprezidentovi pre mládež a rozvoj.
Článok 7
Finančné zabezpečenie činnosti trénersko-metodickej komisie
7.1 TMK hospodári na základe finančného rozpočtu na kalendárny rok. Za spracovanie
finančných záležitostí je zodpovedný predseda RVTM.
7.2 Zdrojom príjmu sú: príspevky od SVF, licenčné príspevky, poplatky za školenia
a doškoľovania, iné finančné príspevky a dary.
Článok 8
Záverečné a spoločné ustanovenia
8.1 Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu SR.
8.2 Návrh na zmenu štatútu predkladá predseda alebo člen TMK na základe vlastnej

iniciatívy.
8.3 Štatút je platný odo dňa jeho schválenia SR a nadobudne účinnosť dňom podpisu
štatútu prezidentom SVF.
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2 Obsah pracovnej činnosti jednotlivých sekcií TMK a ich zloženie
Sekcia vzdelávania trénerov (vedúci sekcie - Přidal):
- zabezpečuje školenie trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa,
- koordinuje štúdium trénerov na 4. a 5. kvalifikačnom stupni,
- predkladá požiadavky a udeľuje trénerské licencie všetkých stupňov,
- zabezpečuje pravidelné publikovanie odborných príspevkov na webovú stránku SVF,
- zabezpečuje tvorbu a publikovanie odborných publikácií, audiovizuálnych materiálov pre
potreby školení trénerov,
- zabezpečuje prenos poznatkov o vývojových tendenciách vo vrcholovom volejbale
dospelých a mládeže.
Členovia sekcie: Zapletalová, Kalný, Vlkolínsky
Sekcia metodiky volejbalu (vedúci sekcie - Husár):
- zabezpečuje implementáciu jednotného tréningového systému do trénerskej činnosti na
úrovni COP, CTM a mládežníckych reprezentácií,
- zabezpečuje obsahovú stránku a technickú realizáciu licenčných a iných odborných
seminárov,
- poskytuje metodickú pomoc trénerom v kluboch a mládežníckych reprezentačných
družstvách.
Členovia sekcie: Prieložný, Hiadlovský, Koseková

