Štatút Rady mládeže SVF
Článok 1
Názov a poslanie
1.1

Rada mládeže Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len „RM SVF“) je
odborným orgánom SVF, ktorý vypracováva, navrhuje a prerokováva
základné koncepčné zámery SVF v práci s talentovanou mládežou.

Článok 2
Hlavné úlohy
2.1

Prerozdeľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené
na činnosť mládeže do 23 rokov a rozvoj talentovaných športovcov na základe
kritérií, ktoré RM stanovuje

2.2

Riadi, kontroluje a koordinuje činnosť ÚTM (CTM, ŠT, ŠŠS, ŠSZČ, VK)

2.3

Vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň mládežníckych oblastných súťaží (súťaže
v kategórii žiakov, žiačok, kadetov a kadetiek) a mládežnícke súťaže juniorov
junioriek

2.4

Prerokúva a oponuje plány športovej prípravy
prostredníctvom Trénersko – metodickej komisie (TMK)

2.5

Spolupracuje s reprezentačnou radou SVF, napomáha
mládežníckych reprezentačných výberov a vyhľadávaní talentov

2.6

Spolupracuje s orgánmi SVF (rady, komisie, asociácie, združenia) v rámci
koordinácie termínov domácich súťaží a v spolupráci s RR SVF prijíma
progresívne návrhy smerom k skvalitneniu mládežníckych súťaží

2.7

Rozhoduje o umiestnení a pridelení jednotlivých CTM na základe kritérií, ktoré
vypracúva RM spolu s TMK.

2.8

Schvaľuje navrhnutých zodpovedných trénerov pre výbery talentov a CTM,
s ktorými SVF podľa finančných možností uzavrie pracovné zmluvy ( pokiaľ to
dovolí rozpočet)

2.9

Spolupracuje s MŠVVaŠ SR v oblasti koordinácie termínov súťaží a v oblasti
propagácie a popularizácie volejbalu na školách

jednotlivých
pri

ÚTM,
tvorbe

2.10 Spolupracuje s TMK pri zavádzaní najnovších poznatkov do tréningovej
praxe v zmysle jednotného systému športovej prípravy v útvaroch talentovanej
mládeže
2.11 Stanovuje kritéria pre výber talentov do ÚTM a pre výbery talentov do COP a
RD a zároveň stanovuje podmienky odchodu hráčov z COP

Článok 3
Práva a povinnosti členov
3.1

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

3.2

Stanoviská a odporúčania členov tvoria základ organizátorskej a riadiacej práce
v rámci jednotlivých útvarov talentovanej mládeže ako i jej poradenská
činnosť pre volejbalové kluby, ktoré majú záujem o prácu s talentovanou
mládežou.

3.3

Jednotliví členovia sú v RM SVF nezastupiteľní.

3.4

V prípade dvojnásobnej neospravedlnenej neúčasti člena RM SVF na
riadnom zasadnutí RM SVF alebo inak deklarovanej pasivite a nespolupráce
v rámci činnosti RM SVF, má koordinátor mládeže právo vylúčiť člena RM SVF
a miesto ponúknuť ďalšiemu odborníkovi v zmysle tohto štatút.

Článok 4
Zloženie RM SVF a jej činnosť
4.2

Predsedu Rady mládeže navrhuje prezident SVF v súčinnosti s
viceprezidentom pre mládež a rozvoj a športovým riaditeľom a schvaľuje
Správna Rada SVF

4.3

Členov do RM SVF od písmena „c“ až po písmeno „f“ navrhuje predseda rady
mládeže v súčinnosti so športovým riaditeľom, viceprezidentom pre mládež a
rozvoj a viceprezidentom pre Beachvolleyball a schvaľuje Správna Rada SVF
4.3.1 Člena do RM SVF za oblasť Východ (písmeno „g“) navrhuje predseda
RM v súčinnosti so športovým riaditeľom, predsedom za oblasť východ a
schvaľuje Správna Rada SVF
4.3.2 Člena do RM SVF za oblasť Stred (písmeno „h“) navrhuje predseda
RM v súčinnosti so športovým riaditeľom, predsedom za oblasť Stred a
schvaľuje Správna Rada SVF
4.3.3 Člena do RM SVF za oblasť Bratislava (písmeno „i“) navrhuje
predseda RM v súčinnosti so športovým riaditeľom, predsedom za oblasť
Bratislava a schvaľuje Správna Rada SVF
4.3.4 Člena do RM SVF za oblasť Západ (písmeno „j“) navrhujú spoločne
predseda RM v súčinnosti so športovým riaditeľom a predsedami oblastných
výborov SVF zodpovední za oblasť Západ a schvaľuje Správna Rada SVF.

4.4

RM SVF tvorí 10 členov:
a/ koordinátor mládeže resp predseda Rady mládeže SVF
b/ športový riaditeľ SVF
c/ zástupca beach
d/ zástupca CTM – koordinátor pre ženskú zložku
e/ zástupca CTM – koordinátor pre mužskú zložku
f/ zástupca školských súťaží – celoslovenský koordinátor
g/ regionálny odborník oblasti východ
h/ regionálny odborník oblasti stred
i/ regionálny odborník oblasti BA
j/ regionálny odborník pre oblasť západ

4.5

RM SVF sa schádza 1 za štvrťrok, čiže každé tri mesiace

Článok 5
Rokovanie RM SVF
5.1

Z každého rokovania RM SVF je spracovaná zápisnica, ktorá je zaslaná členom
RM SVF a viceprezidentovi pre mládež a rozvoj a podľa potreby predsedom
oblastí SVF, najneskôr do 5 pracovných dní od zasadnutia

5.2

RM SVF prerokúva písomné materiály, hodnotenia ako aj ústne správy a
podnety z volejbalového hnutia

5.3

V diskusii môžu členovia RM resp. prizvaní hostia vyjadriť svoje stanoviská a
myšlienky

5.4

Predseda RM SVF uzatvára každý prerokovaný bod a predkladá konečný
návrh na uznesenie. Členovia RM SVF majú právo sa vyjadriť aj k návrhu na
uznesenie

5.5

Predseda RM SVF prijíma závery a stanoviská na základe prerokovania
problematiky, pri dôležitých otázkach riadi hlasovanie.

5.6

Prijímanie rozhodnutí prebieha väčšinovým hlasovaním všetkých prítomných
členov RM, pričom pri rovnosti hlasov má koordinátor RM hlas rozhodujúci.

5.7

Rokovanie RM SVF je uznášaniaschopné, ak sú prítomní minimálne 6 členovia
RM SVF

5.8

Rokovanie RM SVF je verejné pre všetkých členov SVF, avšak svoju účasť na
rokovaní musia písomne oznámiť predsedovi RM SVF minimálne 14 dní
vopred.

Článok 6
Vzťahy v rámci SVF
6.1

SVF vytvára pre organizáciu a riadenie činnosti s talentovanou mládežou
vlastnú organizačnú štruktúru a systém riadenia činnosti jednotlivých útvarov
talentovanej mládeže

6.2

Základné zásady organizátorskej a riadiacej práce pri zabezpečovaní úloh
rozvoja mládežníckeho volejbalu sú dané schválenou koncepciou práce s
talentovanou mládežou v rámci SVF , ktorá je vypracovávaná na štvorročné
obdobie.

6.3

Prvým stupňom riadenia práce s talentovanou mládežou je predseda RM SVF
(koordinátor mládeže SVF), ktorý je zodpovedný za komplexné riadenie a
zabezpečenie činnosti týkajúcich sa rozvoja mládežníckeho volejbalu a jej
koordináciu v rámci jednotlivých ÚTM, plnenie stanovených úloh a uplatňovanie
prijatého systému riadenia.

6.4

Druhým stupňom riadenia sú členovia RM SVF, ktorí sú zodpovední za
riadenie a koordináciu činnosti v rámci svojich úsekov a oblastí

6.5

Tretím stupňom riadenia sú zodpovední tréneri jednotlivých ÚTM

6.6

RM SVF úzko spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s viceprezidentom pre
mládež a rozvoj, RR SVF a TMK SVF.

Článok 7
Záverečné ustanovenie

7.1

Personálne zloženie členov vedenia RM SVF sa mení podľa menovania do
príslušných funkcií, uvedených v zložení RM SVF

7.2

Štatút Rady mládeže SVF bol schválený Správnou radou SVF dňa 28.9.2018.

