ORGANIZAČNÝ PORIADOK
BEŽECKÉHO ÚSEKU SLA (BÚ SLA)
1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.

Organizačný poriadok sa vydáva v súlade so Stanovami Slovenskej lyžiarskej asociácie
(ďalej len SLA).

1.2.

Organizačný poriadok stanovuje organizačné usporiadanie bežeckého úseku (ďalej len
BÚ), jeho členenie, právomoci, zodpovednosť a pôsobnosť.

2.

ORGÁNY BÚ

2.1.

Orgánmi BÚ sú:
- členská schôdza BÚ
- Predsedníctvo BÚ

3.

ČLENSKÁ SCHÔDZA BÚ

3.1.

Najvyšším orgánom úseku je členská schôdza úseku, ktorú tvoria delegáti – športové
organizácie alebo športové kluby, ktoré sú členmi SLA, majú ku dňu 31.12.
predchádzajúceho roku príslušnosť k úseku v zmysle stanov SLA, majú splnené členské
povinnosti v SLA pre príslušný rok a majú najmenej jeden hlas určený v zmysle kľúča
podľa bodu 21.2. stanov SLA. Športová organizácia alebo športový klub je na členskej
schôdzi zastúpený štatutárnym orgánom športovej organizácie alebo klubu, alebo ním
písomne splnomocnená osoba, ktorá musí byť členom SLA.

3.2.

Počet delegátov a hlasov pre delegátov členskej schôdze úseku je stanovený podľa stanov
SLA na základe kľúča, ktorý pre zvolanú členskú schôdzu určí predsedníctvo úseku
najneskôr do 30 dní pred dátumom konania členskej schôdze výlučne podľa
nasledujúcich podmienok:
Športová organizácia alebo športový klub musí mať aktívnych športovcov
v predchádzajúcej sezóne, ak má len rozhodcov, musí organizovať preteky. Za každého
člena športovej organizácie alebo športového klubu registrovaného v SLA, ktorý je
aktívnym športovcom alebo trénerom alebo rozhodcom s platnou licenciou, športová
organizácia alebo športový klub dostane v kategórii masters (veteránov), tréner alebo
rozhodca 1 bod, v kategórii športovec do 15 rokov 3 body, v kategórii športovec junior 5
bodov a v kategórii dospelý 7 bodov. Počet hlasov pridelených jednotlivým delegátom pre
odborné úseky s viac ako 100 športovcami, bude vypočítaný podľa počtu získaných
bodov tak, že športová organizácia alebo športový klub s počtom bodov od 6 do 10 získa
1 hlas, s počtom bodov od 11 do 20 získa 2 hlasy, s počtom bodov od 21 do 30 získa 3
hlasy a s počtom bodov od 31 a viac získa 4 hlasy. Počet hlasov pridelených jednotlivým
delegátom pre odborné úseky s menej ako 100 športovcami bude vypočítaný podľa počtu
získaných bodov tak, že športová organizácia alebo športový klub s počtom bodov od 3
do 5 získa 1 hlas, s počtom bodov od 6 do 10 získa 2 hlasy, s počtom bodov od 11 do 15
získa 3 hlasy a s počtom bodov od 16 a viac získa 4 hlasy. Športová organizácia alebo
športový klub, ktorá organizuje preteky SLA (napr. Slovenský pohár, FIS preteky a pod.),

získava 1 hlas. Podmienky pre určenie počtu delegátov a hlasov pre delegátov členskej
schôdze úseku sú podrobnejšie upravené pri schvaľovaní kľúča predsedníctvom BÚ.
3.3.

Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) schvaľovanie správy predsedníctva úseku za uplynulé obdobie,
b) schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie obdobie,
c) voľba a odvolanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov predsedníctva úseku
d) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy, či predpisy SLA
zahŕňajú do pôsobnosti členskej schôdze BÚ.

3.4.

Členská schôdza úseku si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj v ďalších veciach, ktoré
patria do pôsobnosti iných orgánov úseku.

3.5.

Členská schôdza úseku sa musí konať najneskôr do 31.05. kalendárneho roka.

3.6.

Predsedníctvo BÚ zabezpečí 7 dní pred termínom členskej schôdze zaslanie pozvánky
(poštou alebo elektronicky) každej organizačnej zložke, ktorá má právo na základe
schváleného kľúča nominovať delegátov na členskú schôdzu. Pozvánku môže zaslať aj
každej organizačnej zložke bez nároku nominovať delegátov na členskú schôdzu, avšak
iba s hlasom poradným.

3.7.

Pozvánka o konaní členskej schôdze musí obsahovať:
a) miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze,
b) označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna členská schôdza,
c) program rokovania členskej schôdze,
d) termín konania náhradnej členskej schôdze.

3.8.

Mimoriadnu členskú schôdzu je predsedníctvo úseku povinné zvolať do 30 dní za
podmienok:
a) ak o to požiadajú športové organizácie, ktoré reprezentujú minimálne 30% členov SLA
s príslušnosťou k úseku registrovaných ku dňu podania žiadosti v SLA pre príslušný úsek
a ktoré v žiadosti preukážu súhlas s takou žiadosťou podpisom žiadajúcich členov, t.j.
podpisom minimálne 30% členov SLA s príslušnosťou k úseku,
b) ak o zvolaní mimoriadnej členskej schôdze úseku rozhodne predsedníctvo SLA,
c) ak o zvolaní mimoriadnej členskej schôdze úseku rozhodne predsedníctvo BÚ SLA.

3.9.

Mimoriadna členská schôdza úseku sa zvoláva len z dôvodov uvedených v písomnej
žiadosti podľa tohto bodu a program mimoriadnej členskej schôdze úseku je záväzný
a nie je možné ho meniť.

3.10.

Pre organizáciu riadnej, resp. mimoriadnej členskej schôdze úseku (zvolávanie, priebeh,
voľby, uznášaniaschopnosť, náhradná členská schôdza) platia primerane ustanovenia
platné pre konferenciu SLA.

4.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

4.1.

Priebeh členskej schôdze organizačne zabezpečuje Predsedníctvo BÚ.

4.2.

Členská schôdza sa koná v mieste uvedenom na pozvánke o konaní členskej schôdze.

4.3.

Delegát je povinný sa dostaviť na členskú schôdzu v čase, ktorý je v pozvánke uvedený
ako prezentácia. Pri prezentácii je delegát povinný zapísať sa do prezenčnej listiny.
Zapísanému delegátovi sa vydá hlasovací lístok.

4.4.

Poverený člen Predsedníctva BÚ pred otvorením členskej schôdze skontroluje, či je
prítomný dostatočný počet pozvaných delegátov, čo znamená nadpolovičná väčšina
všetkých delegátov s právom hlasovať, aby bola členská schôdza uznášaniaschopná.

4.5.

Ak členská schôdza nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku
zasadnutia, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov, ak bol dodržaný postup a to, že pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady
na zasadnutie sa zaslali osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí členskej
schôdze najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia a predmetom zasadnutia je iba
program uvedený v zaslanej pozvánke, návrh programu i podklady.

4.6.

Náhradná členská schôdza musí mať rovnaký program rokovania ako pôvodne zvolaná
členská schôdza.

4.7.

Ak je členská schôdza uznášaniaschopná, určí Predsedníctvo BÚ predsedajúceho členskej
schôdze a navrhne členskej schôdzi voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie,
volebnej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

4.8.

Predsedníctvo BÚ ďalej predloží na schválenie rokovací poriadok a volebný poriadok
členskej schôdze.

4.9.

O priebehu zasadnutia konferencie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:
a) názov a sídlo SLA,
b) miesto a čas konania konferencie,
c) mená predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
d) schválený program zasadnutia konferencie,
e) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
f) dôležité vyjadrenia členov konferencie k jednotlivým bodom programu,
g) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,
h) prezenčnú listinu, písomné splnomocnenia delegátov alebo zápisnice o zvolení, ak
delegát bol volený,
i) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4.10.

Predsedníctvo BÚ zabezpečí vyhotovenie zápisnice z členskej schôdze do 10 dní odo dňa
jej konania. Zápisnicu podpisuje predsedajúci členskej schôdze, zapisovateľ a dvaja
overovatelia

4.11.

Predsedníctvo BÚ zabezpečí archivovanie všetkých zápisníc z členských schôdzí.

4.12.

Predsedníctvo BÚ zabezpečí distribúciu zápisu z členskej schôdze organizačným zložkám.

5.

ROZHODOVANIE ČLENSKEJ SCHÔDZE

5.1.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak sú prítomní delegáti, ktorí majú spolu viac ako
50% hlasov všetkých pozvaných delegátov s právom hlasovať. Náhradná členská schôdza

je uznášaniaschopná tak, že na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.
5.2.

Členská schôdza rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedajúceho členskej
schôdze. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje sa o nich v poradí v akom boli podané.
Hlasuje sa v súlade so schváleným rokovacím a volebným poriadkom.

5.3.

Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov delegátov
nominovaných jednotlivými organizačnými zložkami.

6.

PREDSEDNÍCTVO ODBORNÉHO ÚSEKU

6.1.

Predsedníctvo BÚ je orgánom, ktorý medzi zasadnutiami členskej schôdze riadi činnosť
BÚ a rozhoduje o všetkých bodoch činnosti BÚ, pokiaľ týmto organizačným poriadkom
alebo inými predpismi nie sú rozhodnutia vyhradené členskej schôdzi BÚ.

6.2.

Predsedníctvo BÚ najmä:
a) vykonáva uznesenia členskej schôdze BÚ,
b) pripravuje a predkladá členskej schôdzi BÚ návrhy a podkladové materiály na jeho
rokovanie,
c) spracováva koncepciu činnosti BÚ,
d) schvaľuje a predkladá návrh nominácie reprezentácii SR na vrcholové športové
podujatia (zimné olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá sveta juniorov a
svetové zimné univerziády),
e) vypracováva a schvaľuje súťažné poriadky,
f) vypracúva a schvaľuje organizačný poriadok BÚ, ako aj ostatné poriadky a dokumenty
podľa potrieb BÚ,
g) zriaďuje poradné komisie a menuje predsedov týchto komisií,
h) zverejňuje zápisy z rokovaní orgánov BÚ,
i) vyhotovuje výročnú správu o stave BÚ pre členskú schôdzu.

6.3.

Predsedníctvo BÚ má minimálne troch (3) a maximálne sedem (7) členov na základe
rozhodnutia členskej schôdze počas celého funkčného obdobia s hlasom rozhodujúcim:
a) predseda BÚ
b) podpredseda BÚ
c) člen predsedníctva BÚ
d) člen predsedníctva BÚ
e) člen predsedníctva BÚ
f) člen predsedníctva BÚ
g) člen predsedníctva BÚ

6.4.

V prípade, že členom zastupujúcim daný úsek v predsedníctve SLA je iná osoba ako
členskou schôdzou úseku zvolení predseda, podpredseda alebo člen predsedníctva úseku,
tak člen predsedníctva SLA, ktorý zastupuje úsek, sa stáva aj členom predsedníctva úseku.
V prípade, že členom predsedníctva SLA je viac osôb, ktoré zastupujú úsek
v predsedníctve SLA, členom predsedníctva úseku sa stáva ten člen, ktorý pri voľbe do
predsedníctva SLA získal viac hlasov.

6.5.

Členská schôdza BÚ SLA volí predsedu BÚ SLA, podpredsedu BÚ SLA a člena/členov
predsedníctva BÚ SLA.

6.6.

Členovia Predsedníctva úseku zvolení členskou schôdzou majú právo voliť a odvolávať
ďalších maximálne troch (3) členov tak, aby predsedníctvo úseku malo maximálne sedem
(7) členov.

6.7.

Funkčné obdobie členov Predsedníctva BÚ je 4 roky, (v zhode s termínom olympijského
cyklu) skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nových členov Predsedníctva
BÚ. Opätovná voľba predsedu BÚ je možná.

6.8.

Predseda BÚ môže byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného obdobia odvolaný
mimoriadnou členskou schôdzou BÚ. Odvolaním predsedu BÚ SLA končí funkčné
obdobie celému Predsedníctvu BÚ SLA.

6.9.

Členovia Predsedníctva BÚ môžu zo svojej funkcie odstúpiť písomným prehlásením
doručeným Predsedníctvu BÚ. V takomto prípade skončí výkon ich funkcie
prerokovaním na najbližšom Predsedníctve BÚ.

6.10.

V prípade odstúpenia predsedu BÚ, Predsedníctvo BÚ zo svojho stredu poverí
niektorého z členov, ktorý bude poverený vedením BÚ do najbližšej členskej schôdze BÚ.

6.11.

V prípade odstúpenia člena Predsedníctva BÚ, môže Predsedníctvo BÚ na jeho miesto
do nasledujúcej členskej schôdze BÚ vymenovať náhradného člena Predsedníctva BÚ.

6.12.

Profesionálne zabezpečenie činnosti BÚ, vykonávanie uznesení Predsedníctva BÚ,
obstarávanie bežných záležitostí riadenia BÚ, je zabezpečované športovým riaditeľom
BÚ, ktorý je profesionálnym pracovníkom sekretariátu SLA.

6.13.

Za BÚ vystupuje navonok ako zodpovedný zástupca BÚ jeho predseda.

6.14.

Pre rokovanie Predsedníctva BÚ platia analogicky príslušné ustanovenia platné pre
rokovanie Predsedníctva SLA.

6.15.

Predsedníctvo BÚ je schopné sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu BÚ, v prípade
neprítomnosti predsedu BÚ hlas osoby predsedajúcej rokovaniu Predsedníctva BÚ.

6.16.

V prípade mimoriadnych udalostí môže Predsedníctvo BÚ zasadnúť, rozhodovať a
hlasovať aj formou elektronickej pošty.

7.

PÔSOBNOSŤ PREDSEDU BÚ

7.5.

Predseda BÚ je na čele BÚ. Zodpovedá za činnosť BÚ. Za svoje konanie a výsledky sa
zodpovedá členskej schôdzi BÚ, predsedníctvu SLA resp. konferencii SLA.

7.6.

Predseda BÚ zodpovedá za plynulý chod činnosti BÚ, zodpovedá za plnenie úloh
uložených členskou schôdzou BÚ, konferenciou SLA a Predsedníctvom SLA.

7.7.

Predseda BÚ zvoláva zasadnutia Predsedníctva BÚ a to podľa potreby spravidla raz za
dva mesiace. Pripravuje plán rokovania Predsedníctva BÚ. Zodpovedá za vedenie
písomnej agendy BÚ.

7.8.

Predseda BÚ môže svoje právomoci a povinnosti delegovať na niektorého člena
Predsedníctva BÚ. O delegovaní musí byť záznam v zápise z rokovania Predsedníctva
BÚ.

7.9.

Počas neprítomnosti predsedu BÚ ho zastupuje podpredseda BÚ alebo poverený člen
Predsedníctva BÚ.

8.

ODBORNÉ KOMISIE

8.5.

Predsedníctvo BÚ zriaďuje k zabezpečeniu svojej činnosti poradné orgány BÚ – odborné
komisie: športovo – technickú (ŠTK), trénerskú radu (TR), komisiu mládeže (KM),
prípadne ďalšie.

8.6.

Predsedovia odborných komisii spracovávajú plány odbornej činnosti komisie a
predkladajú ich na odsúhlasenia Predsedníctvu BÚ.

8.7.

Predsedovia odborných komisií sú prizývaní na zasadnutia Predsedníctva BÚ, ak predmet
rokovania si ich prítomnosť vyžaduje.

8.8.

Predsedovia odborných komisií môžu požiadať o účasť na rokovaní Predsedníctva BÚ,
ak to vyžaduje činnosť a potreba komisie. Predseda odbornej komisie má na rokovaní
Predsedníctva BÚ iba poradný hlas, pokiaľ predseda komisie nie je riadne voleným
členom Predsedníctva BÚ s hlasom rozhodujúcim.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.5.

Organizačný poriadok bol schválený na zasadnutí predsedníctva BÚ SLA konaného dňa
28.03.2017 v Banskej Bystrici.

9.6.

Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 28.03.2017.

