ŠTATÚT ODVETVIA DRAHOVEJ CYKLISTIKY SLOVENSKEHO ZVÄZU CYKLISTIKY
A KOMISIE DRAHOVEJ CYKLISTIKY SLOVENSKEHO ZVÄZU CYKLISTIKY

ŠTATÚT ODVETVIA DRÁHOVEJ CYKLISTIKY SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY
A KOMISIE DRÁHOVEJ CYKLISTIKY SLOVENSKÉHO ZVÄZU CYKLISTIKY
(ďalej len „Štatút“)
v zmysle ustanovení 18.3. Kapitoly – KOMISIE SZC článku XVIII - .a nasl. Stanov Slovenského zväzu
cyklistiky (ďalej len „SZC“), schválených dňa 11.02.2017 v Banskej Bystrici Konferenciou SZC v znení
neskorších zmien.
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Článok 1
Preambula
1.

V cyklistike sa uplatňuje zásada rovnoprávnosti všetkých cyklistov v najširšom slova zmysle, bez
rasových, národnostných, územných, politických, náboženských, majetkových, či iných
obmedzení, ako aj rovnocennosť medzi všetkými jej odvetviami a disciplínami, medzi
športovcami a medzi ostatnými jej činovníkmi, bez ohľadu na spôsob ich organizovanosti.

2.

SZC je samostatná, nepolitická, nezisková a dobrovoľná organizácia – občianske združenie,
ktoré združuje fyzické a právnické osoby za účelom všestranného rozvoja cyklistiky vo všetkých
jej formách, organizačných a výkonnostných úrovniach.

3.

Jedným z odvetví cyklistiky je dráhová cyklistika.
Článok 2
Orgány odvetvia dráhovej cyklistiky SZC

1.

Orgánmi odvetvia dráhovej cyklistiky SZC sú:
a)

Valné zhromaždenie odvetvia dráhovej cyklistiky SZC (ďalej len „Valné zhromaždenie“);

b)

Komisia odvetvia dráhovej cyklistiky SZC (ďalej len „Komisia“);

c)

Hlavný tréner odvetvia dráhovej cyklistiky (ďalej len „Hlavný tréner“).

2.

Všetky orgány odvetvia dráhovej cyklistiky SZC vykonávajú svoju činnosť za účelom
zabezpečenia fungovania odvetvia dráhovej cyklistiky, najmä rozhodujú a realizujú opatrenia
potrebné pre udržanie, rozvoj, zvyšovanie spoločenskej prestíže a úrovne dráhovej cyklistiky,
získavajú zdroje na jej financovanie, vytvárajú podmienky pre športovcov a reprezentantov
v dráhovej cyklistike, koordinujú opatrenia, stanovujú a realizujú plán prípravy na účelný tréning
v záujme zvyšovania ich výkonnosti na dôstojnú reprezentáciu SZC a Slovenskej republiky,
stanovujú a realizujú účasť vybraných športovcov a reprezentantov na pretekoch podľa
stanoveného plánu.

3.

Členovia všetkých orgánov, ako aj kluby a športovci odvetvia dráhovej cyklistiky sú povinní spĺňať
príslušné požiadavky na svoju činnosť v zmysle platného a účinného zákona o športe.
Článok 3
Valné zhromaždenie

1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom odvetvia dráhovej cyklistiky SZC.

2.

Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa odvetvia
dráhovej cyklistiky, rozhodovanie o ktorých nie je zverené iným orgánom odvetvia dráhovej
cyklistiky SZC, najmä o:

a)

voľbe a odvolaní členov Komisie;

b)

voľbe Hlavného trénera na základe kandidátnej listiny zostavenej Komisiou a jeho
odvolaní;

c)

určuje celkové smerovanie odvetvia dráhovej cyklistiky;

d)

kontroluje činnosť Komisie a Hlavného trénera, pričom na túto činnosť môže z cyklistických
klubov zúčastňujúcich sa Valného zhromaždenia ustanoviť skupinu, ktorá kontrolu vykoná
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a s jej výsledkami, po vyjadrení sa kontrolovaných subjektov ku kontrolným zisteniam,
oboznámi cyklistické kluby zúčastňujúce sa Valného zhromaždenia.
3.

Valné zhromaždenie zasadá najmenej jeden (1) krát za kalendárny rok.

4.

Valné zhromaždenie je na základe pokynu Komisie zvolávané predsedom komisie tak, aby sa
konalo v súlade s ustanovením článku 3 ods. 3.5 Štatútu, alebo do sto (100) dní odo dňa, kedy
jej bola doručená písomná žiadosť jednej tretiny klubov, spĺňajúcich podmienku podľa
ustanovenia článku 3 ods. 3.9 Štatútu, o zvolanie Valného zhromaždenia.

5.

Valné zhromaždenie je zvolávané na základe pokynu Komisie predsedom komisie
prostredníctvom pozvánky doručenej elektronicky alebo poštou najmenej tridsať (30) dní pred
konaním Valného zhromaždenia na adresy klubov spĺňajúcich podmienku v zmysle článku 3 ods.
3.9 Štatútu.

6.

Program Valného zhromaždenia pripravuje Predseda komisie; Komisia dohliada na prípravu
programu. Program rokovania Valného zhromaždenia obsahuje
-

návrhy z vlastného podnetu Komisie, ak Komisia rozhodla o ich zaradení do programu
Valného zhromaždenia;
písomné návrhy z radov cyklistických klubov odvetvia dráhovej cyklistiky;
návrhy schválené Komisiou, pochádzajúce z podnetu iných orgánov alebo klubov dráhovej
cyklistiky;
návrhy Predsedu komisie;
písomné návrhy Hlavného trénera;

doručené Predsedovi komisie na poštovú adresu SZC alebo na e-mailovú adresu SZC najneskôr
v lehote tridsiatich (30) dní pred dátumom konania Valného zhromaždenia.
7.

Na Valnom zhromaždení môže byť program doplnený na základe návrhu cyklistického klubu
oprávneného zúčastňovať sa Valného zhromaždenia alebo Komisie, a to rozhodnutím Valného
zhromaždenia.

8.

Úlohy spojené s prípravou, organizáciou a priebehom Valného zhromaždenia zabezpečuje
Predseda komisie; Komisia dohliada na prípravu Valného zhromaždenia.

9.

Valné zhromaždenie dráhovej cyklistiky SZC je tvorené cyklistickými klubmi, ktoré majú vo svojich
radoch aspoň jedného pretekára, ktorý sa zúčastnil Slovenského pohára dráhovej cyklistiky
v kalendárnom roku konania Valného zhromaždenia dráhovej cyklistiky SZC alebo
v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom dňu konania Valného zhromaždenia
dráhovej cyklistiky SZC. Každý takýto cyklistický klub má na hlasovaní Valného zhromaždenia 1
hlas.

10.

Zoznam cyklistických klubov, spĺňajúcich podmienku v zmysle ustanovenia článku 3 ods. 3.9
Štatútu je zverejnený na podstránke Komisie na internetovej stránke http://www.cyklistikaszc.sk,
ktorý je Predsedom odvetvia aktualizovaný minimálne na konci každého kalendárneho štvrťroka.

11.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej jedna tretina cyklistických
klubov oprávnených zúčastniť sa na Valnom zhromaždení; pre vylúčenie pochybností za prítomný
klub sa považuje i klub, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva iným klubom oprávneným
zúčastniť sa Valného zhromaždenia.

12.

Valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých veciach, s výnimkou návrhu zmeny Štatútu,
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných cyklistických klubov oprávnených zúčastniť sa
Valného zhromaždenia. Rozhodnutie vo veciach návrhu zmeny Štatútu Valné zhromaždenie
prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých cyklistických klubov oprávnených zúčastniť sa
Valného zhromaždenia.
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13.

Valné zhromaždenie vedie podľa programu predseda Komisie. Zápisnicu z Valného
zhromaždenia vyhotovuje poverený člen komisie a podpisujú ju za správnosť vyhotovenia všetci
členovia Komisie a Predseda komisie.

14.

Voľba do orgánov odvetvia dráhovej cyklistiky podľa článku 3 ods. 3.2 písm. b) až d) Štatútu
prebieha tak, že na volebné lístky každý cyklistický klub oprávnený vykonať príslušnú voľbu na
Valnom zhromaždení napíše z kandidátov minimálne jedno meno a maximálne počet mien
zodpovedajúci plnému obsadeniu orgánu, ktorého sa voľba týka. Takto vyplnený hlasovací lístok
odovzdá členom Komisie na sčítanie hlasov. Hlasovacie lístky, ktoré nebudú obsahovať žiadne
meno alebo viac mien ako je členov orgánu, o ktorom sa vykonáva voľba, sú neplatné. Rovnako
sú neplatné volebné lístky odovzdané dodatočne, oneskorene a po ukončení času vyhradeného
na voľbu.

15.

Kandidátnu listinu na voľbu v zmysle ustanovenia článku 3 ods. 3.2 písm. b) až d) Štatútu
pripravuje Predseda odvetvia pod dohľadom Komisie podľa ustanovenia Článku 5 ods. 5.4 a 5.7
Štatútu.

16.

Ak Valné zhromaždenie na základe Článku 3 Štatútu rozhodne o odvolaní člena akéhokoľvek
kolektívneho orgánu odvetvia dráhovej cyklistiky, vykoná na tom istom zasadaní i doplňovaciu
voľbu na obdobie do skončenia riadneho funkčného obdobia príslušného kolektívneho orgánu.
V prípade ak orgán, ktorého sa odvolanie týka nie je kolektívnym alebo dôjde k odvolaniu
všetkých členov kolektívneho orgánu, vykoná Valné zhromaždenie riadnu voľbu.

17.

Ak Valné zhromaždenie rozhodne o odvolaní Reprezentanta, odvolanie sa vzťahuje i na jeho
funkciu člena Komisie.

18.

Ak Valné zhromaždenie rozhodne o odvolaní člena Komisie, ktorý je zároveň v zmysle Štatútu
Reprezentantom, vzťahuje sa odvolanie vyššie uvedeného členovi Komisie i na funkciu
Reprezentanta. Predseda Komisie alebo novozvolený predseda Komisie je v tomto prípade
povinný urobiť potrebné úkony voči Výkonnému výboru SZC.

Článok 4
Komisia
1.

Členom Komisie sa môže stať iba člen SZC.

2.

Komisia je najvyšším orgánom odvetvia dráhovej cyklistiky SZC v období medzi zasadaniami
Valného zhromaždenia. Komisia sa pri svojej činnosti riadi rozhodnutiami Valného zhromaždenia,
Štatútom a ostatnými predpismi SZC a odvetvia dráhovej cyklistiky. Komisia má nasledovné
právomoci a povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tvoriť a navrhovat športovo-technické predpisy a pravidlá;
tvoriť rozpis súťaží a športových kalendárov;
vyberať členov reprezentačných družstiev dráhovej cyklistiky a realizačných tímov;
tvoriť rozpočet potrebný pre svoju činnosť;
vyberať športovcov do útvarov talentovanej mládeže a dislokovať ich;
vyhodnocovať svoju činnosť, najúspešnejšie kolektívy a jednotlivcov;
vyhodnocovať činnosť Predsedu komisie a Hlavného trénera.

3.

Komisia je volená a odvolávaná Valným zhromaždením zo zástupcov cyklistických klubov
oprávnených zúčastniť sa Valného zhromaždenia.

4.

Komisia má päť (5) členov, z toho jeden (1) člen je kontrolór Komisie, ostatní členovia Komisie
nemajú stanovenú oblasť, ktorú v Komisii zastupujú.

5.

Kontrolór Komisie má nasledovné právomoci a povinnosti:
-

vykonávať kontrolu finančnej a organizačnej stránky odvetvia dráhovej cyklistiky;
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-

spolupracovať s Predsedom odvetvia;
stanovovať kalkulácie reprezentačných výjazdov, najmä sústredení a pretekov;
vykonávať vyúčtovanie reprezentačných výjazdov, najmä sústredení a pretekov;
požadovať v rámci svojich právomocí a povinností informácie a spoluprácu od príslušných
orgánov odvetvia dráhovej cyklistiky.

6.

Kontrolór Komisie nesmie byť zároveň predsedom Komisie.

7.

Kandidáti na členov Komisie, ktorí spĺňajú podmienky menovania, sú povinní požiadať Predsedu
odvetvia najmenej šesťdesiat (60) dní pred dňom konania Valného zhromaždenia, na ktorom sa
majú voliť členovia Komisie, o zápis do kandidátnej listiny.

8.

Voľbu členov Komisie reprezentujúcich určitú oblasť dráhovej cyklistiky sú oprávnené vykonávať
iba tie cyklistické kluby oprávnené zúčastniť sa Valného zhromaždenia, ktoré majú pretekárov
súťažiacich v príslušnej oblasti dráhovej cyklistiky; pre vylúčenie pochybností, táto podmienka sa
nevzťahuje na voľbu kontrolóra Komisie a členov Komisie, ktorí nemajú stanovenú oblasť; týchto
členov Komisie sú oprávnené voliť všetky cyklistické kluby oprávnené zúčastniť sa Valného
zhromaždenia.

9.

Členovia Komisie sú volení na päťročné (5) funkčné obdobie, ktoré začína momentom vykonania
príslušnej voľby Valného zhromaždenia a zaniká momentom voľby nových členov Komisie
Valným zhromaždením.

10.

Členovia Komisie si na prvom zasadnutí po voľbe na Valnom zhromaždení zvolia zo svojho stredu
predsedu Komisie.

11.

Predseda Komisie bezodkladne po svojom zvolení dá návrh Výkonnému výboru SZC , aby
vymenoval jednotlivých členov Komisie, pričom predseda Komisie je povinný rešpektovať voľbu
Valného zhromaždenia.

12.

Každý člen Komisie obdrží od Výkonného výboru SZC písomné poverenie na výkon svojej
funkcie.

13.

Predseda Komisie navrhuje Výkonnému výboru SZC odvolanie jednotlivých členov Komisie, ak
a)
b)
c)
d)

o odvolaní člena rozhodlo Valné zhromaždenie;
člen Komisie sa písomne do rúk predsedu Komisie vzdal svojho členstva v Komisii;
ukončil svoje členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný rok;
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

14.

Predseda Komisie je zodpovedný za riadenie a manažovanie Komisie pri napĺňaní jej funkcie.
Každý člen Komisie je zodpovedný za výkon svojej funkcie a nesie plnú zodpovednosť za svoje
hlasovanie.

15.

Komisiu zvoláva predseda Komisie, najmenej štyrikrát ročne (jedenkrát v každom štvrťroku
kalendárneho roka), podľa plánu práce, ktorý si Komisia stanovuje pred začiatkom kalendárneho
roka počas svojho funkčného obdobia.

16.

Komisiu zvolá predseda Komisie najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy najmenej dvaja
(2) členovia Komisie požiadali o jej zvolanie.

17.

Zasadnutia Komisie sa môže zúčastniť člen Výkonného výboru SZC s poradným hlasom.

18.

Komisia je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov.

19.

Komisia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Komisie.

20.

Zo zasadnutia Komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje dátum a miesto rokovania, mená
prítomných členov Komisie, prizvaných hostí, neprítomných členov Komisie, kontrolu plnenia
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uznesení z predošlých zasadnutí Komisie a Valného zhromaždenia stručný priebeh zasadnutia
a všetky úlohy alebo uznesenia, ktoré Komisia prijala spolu so záznamom, ktorý člen Komisie ako
hlasoval pri jednotlivých uzneseniach.
21.

Členovia Komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne,
zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu, v súlade so všetkými
predpismi SZC a odvetvia dráhovej cyklistiky, za účelom napĺňania cieľov stanovených Štatútom,
Valným zhromaždením, Komisiou a zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Komisie s výnimkou
odôvodnených prípadov.

22.

Členovia Komisie sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí Komisie osobne a nie je možné, aby sa
pri tejto činnosti nechali zastúpiť inou osobou.

23.

Funkcia člena Komisie nie je zlučiteľná s funkciou prezidenta SZC, generálneho sekretára SZC,
zamestnancov sekretariátu SZC a Hlavného trénera.

24.

Komisia nie je oprávnená vytvárať žiadne subkomisie ani iné organizačné celky.
Článok 5
Predseda komisie

1.

Predsedom komisie sa môže stať iba člen SZC z odvetvia dráhovej cyklistiky.

2.

Predseda komisie je exekutívnym orgánom odvetvia dráhovej cyklistiky SZC podriadeným
Komisii.

3.

Predseda komisie sa pri svojej činnosti riadi Štatútom a ostatnými predpismi SZC a odvetvia
dráhovej cyklistiky. Predseda komisie má nasledovné právomoci a povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

4.

Predseda komisie bude odvolaný, ak:
a)
b)
c)
d)

7.

vykonávať rozhodnutia Valného zhromaždenia v spolupráci s Komisiou;
vykonávať uznesenia Komisie;
dohliadať na výkon uznesení Komisie Hlavným trénerom;
riadiť v medziach predpisov SZC a Štatútu výkonné zložky odvetvia dráhovej cyklistiky,
určovať organizáciu ich práce;
poskytovať koordinačnú organizačnú a administratívnu podporu voleným orgánom
odvetvia dráhovej cyklistiky SZC;
zúčastňovať sa zasadaní Komisie a najmä podávať informácie, vysvetlenia, navrhovať
riešenia na prerokovanie;
koordinovať hospodárenie s rozpočtom odvetvia dráhovej cyklistiky, schváleným
Výkonným výborom SZC, vrátane finančných dotácií, sponzorských vzťahov, dotácií
a možnosti čerpania účelovo viazaných prostriedkov;
predkladať požiadavky Komisie administratívnym orgánom SZC a zabezpečovať
komunikáciu s Výkonným výborom SZC;
byť organizátorom pretekov organizovaných SZC;
zabezpečovať komunikáciu a výmenu informácií za odvetvie dráhovej cyklistiky s UCI;
zabezpečovať komunikáciu medzi Komisiou, ostatnými orgánmi SZC a Hlavným trénerom;
iné, ustanovené týmto Štatútom.

o odvolaní rozhodlo Valné zhromaždenie;
sa písomne do rúk predsedu VV SZC vzdal svojej funkcie;
ukončil svoje členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný rok;
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Predseda komisie sa osobne zúčastňuje zasadnutí Komisie s hlasom rozhodujúcim.
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8.

Predseda komisie je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne,
zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu, v súlade so všetkými
predpismi SZC a odvetvia dráhovej cyklistiky, za účelom napĺňania cieľov stanovených Štatútom,
Valným zhromaždením, Komisiou a zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Komisie s výnimkou
odôvodnených prípadov.

9.

Funkcia Predsedu komisie nie je zlúčiteľná s funkciou prezidenta SZC, generálneho sekretára
SZC, iných zamestnancov sekretariátu SZC, odborných komisií SZC a Hlavného trénera.
Článok 6
Hlavný tréner

1.

Hlavným trénerom sa môže stať iba člen SZC z odvetvia dráhovej cyklistiky s príslušnou
kvalifikáciou a vzdelaním.

2.

Hlavný tréner je exekutívnym orgánom v oblasti športovej činnosti odvetvia dráhovej cyklistiky
SZC podriadený Predsedovi komisie a platenou funkciou.

3.

Hlavný tréner sa pri svojej činnosti riadi Štatútom a ostatnými predpismi SZC a odvetvia dráhovej
cyklistiky, spolupracuje s komisiou a má následovné právomoci a povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

vykonávať rozhodnutia Valného zhromaždenia v kooperácii s Predsedom komisie;
vykonávať uznesenia Komisie v kooperácii s Predsedom komisie;
určovať harmonogramy, programy, metodiku, termíny a inak po všetkých stránkach
zabezpečovať plánovanie a realizáciu športovej činnosti odvetvia dráhovej cyklistiky SZC;
poskytovať koordinačnú organizačnú, odbornú a administratívnu podporu Predsedovi
komisie;
zúčastňovať sa zasadaní Komisie a najmä podávať informácie, vysvetlenia, navrhovať
riešenia na prerokovanie;
zabezpečovať komunikáciu medzi trénermi jednotlivých oblastí dráhovej cyklistiky
a Komisiou, Predsedom komisie, podľa potreby v spolupráci s Predsedom komisie aj
Valným zhromaždením, Reprezentantmi a ostatnými orgánmi SZC;
určovať a vyhodnocovať výkonnostné testy športovcov odvetvia dráhovej cyklistiky SZC;
určovať, zabezpečovať realizáciu, priebeh a vyhodnotenie testov a kontrol v súvislosti
s dopingovou prevenciou.

4.

Hlavný tréner je volený a odvolávaný Valným zhromaždením.

5.

Hlavný tréner je volený na dvojročné (2) funkčné obdobie, ktoré začína momentom vykonania
príslušnej voľby Valným zhromaždením.

6.

Hlavný tréner bude odvolaný, ak:
a)
b)
c)
d)

o odvolaní rozhodlo Valné zhromaždenie;
sa písomne do rúk Predsedu komisie vzdal svojej funkcie;
ukončil svoje členstvo v SZC, čoho dôkazom je nevydaná licencia SZC na príslušný rok;
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

7.

Hlavný tréner sa osobne zúčastňuje zasadnutí Komisie s poradným hlasom.

8.

Hlavný tréner je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, nestranne, zdržať
sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu, v súlade so všetkými predpismi
SZC a odvetvia dráhovej cyklistiky, za účelom napĺňania cieľov stanovených Štatútom, Valným
zhromaždením, Komisiou a zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Komisie s výnimkou
odôvodnených prípadov.

9.

Funkcia Hlavného trénera nie je zlučiteľná s funkciou prezidenta SZC, generálneho sekretára
SZC, člena Komisie a člena iných odvetvových komisií SZC.
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ŠTATÚT ODVETVIA DRAHOVEJ CYKLISTIKY SLOVENSKEHO ZVÄZU CYKLISTIKY
A KOMISIE DRAHOVEJ CYKLISTIKY SLOVENSKEHO ZVÄZU CYKLISTIKY

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.

Štatút nadobúda platnosť momentom jeho schválenia Valným zhromaždením.

2.

Štatút nadobúda účinnosť momentom jeho schválenia Výkonným výborom SZC.

Schválilo Valné zhromaždenie odvetvia dráhovej cyklistiky Slovenského zväzu cyklistiky,
dňa 16.12.2017

Schválil Výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky,
dňa
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