Štatút Zdravotnej komisie SVF
Článok I.
Pôsobnosť
1.1.
1.2.

Zdravotná komisia SVF (ďalej len „ZK“) je odbornou komisiou SVF.
Zdravotná komisia SVF v zmysle článku 14 Stanov SVF, zabezpečuje najmä tieto
úlohy:
a) v spolupráci s orgánmi SVF zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o reprezentačné
družstvá SR vo volejbale,
b) vykonáva zdravotnú osvetu v súvislosti s úrazovou zábranou, starostlivosťou o
zdravie a regeneráciu hráčov, bojom proti dopingu,
c) vykonáva prevenciu v súvislosti s používaním zakázaných prostriedkov v športe,
d) zabezpečuje, prostredníctvom svojich členov a ďalších zdravotných zariadení,
starostlivosť o reprezentačné družstvá.
e) vedie evidenciu úrazov podľa jednotlivých družstiev.
Článok II.
Zloženie ZK

2.1.
2.2.

ZK sa skladá z 3 – 5 členov.
Členov ZK navrhuje na schválenie Správnej rade SVF Športový riaditeľ SVF, ktorý
zodpovedá za jej koordináciu.
Článok III.
Rokovanie ZK

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Činnosť ZK riadi a za jej činnosť zodpovedá predseda ZK.
ZK sa schádza spravidla 2 krát ročne a podľa potreby.
Rokovanie ZK vedie predseda, prípadne ním poverený člen komisie.
Na rokovaní ZK sa môžu na základe pozvania zúčastniť aj ďalší lekári zabezpečujúci
činnosť reprezentačných družstiev vo volejbale, prípadne činnosť ÚTM a tréneri RD.
Rokovanie je právoplatné, ak sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná väčšina jej
riadnych členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných členov.
Rokovanie ukončí po vyčerpaní programu jej predseda alebo riadiaci schôdze.
Článok IV.
Rozhodnutia ZK

4.1.
4.2.

Rozhodnutia ZK sú záväzné pre činnosť jednotlivých reprezentačných družstiev
v oblasti zdravotnej.
Rozhodnutia sú zasielané v zmysle rokovania ZK jednotlivým družstvám alebo
jednotlivcom písomne.
Článok V.
Prostriedky na činnosť
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5.1.

Činnosť ZK je zabezpečená v rozpočte SVF na príslušný rok na základe schválených
požiadaviek ZK.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1.

Tento Štatút ZK nadobudol účinnosť schválením Správnou radou SVF dňa 13.2.2006

V Bratislave, 13.2.2006
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