Štatút trénerskej rady

Trénerská rada, ďalej len TR je odborný a poradný orgán vo veci štátnej reprezentácie,
ktorý zriaďuje Výkonný výbor SŠZ.
TR má dve sekcie: kordovú a fleuretovú,
TR tvoria
- predseda TR
- reprezentační tréneri sekcií
- tréneri mládeže zamestnaní v SŠZ
- osobní tréneri, ktorí majú v aktuálnej sezóne reprezentantov v kategóriách seniori, juniori,
kadeti / muži, ženy /
Osobní tréneri reprezentantov, ako členovia TR sú vždy aktualizovaní na júnovom zasadnutí,
ktoré navrhuje reprezentantov pre nadchádzajúcu sezónu.
Rokovania TR sa spravidla konajú v nasledovných termínoch
1. na začiatku sezóny v septembri
2. koniec kalendárneho roka
3. pred MEKaJ
4. jún
V prípade potreby je zvolané ďalšie zasadnutie TR, v prípade mimoriadnych alebo
nepredvídaných skutočností sa môžu riešiť otázky mailovo a hlasovanie per rollam.
TR radu zvoláva predseda, ktorý mailom zašle pozvánku s programom všetkým aktuálnym
členom týždeň pred termínom zasadnutia.
V prípade potreby prizýva na zasadnutia predseda TR aj iné osoby na riešenie daných vecí.

TR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
TR príjíma uznesenie nadpolovčnou väčšinou členov prítomných na zasadnutí s právom
hlasovať. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. TR.

Hlasovanie:
Právo hlasovať má každý člen-osobný tréner reprezentanta ( 1 hlas, nehľadiac na počet
reprezentantov trénujucich u daného trénera ) v aktuálnej sezóne. Právo hlasovať majú aj
reprezentační tréneri / majú len jeden hlas /. V prípade rovností hlasov rozhoduje hlas
predsedu TR.
Hlasovacie právo je neprenosné.
Predsedajúci rokovaniu TR má právo vykázať účastníka rokovania, ktorý svojím
vystupovaním ruší jeho riadny priebeh po upozornení alebo aj bez neho.
Z každého zasadnutia je vyhotovený zápis, ktorý je do 15dní zverejnený na stránke SŠZ.
Na zmenu Štatútu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov oprávnených hlasovať.
Tento Štatút bol schválený dňa 21.6.2017 nadobúda platnosť a účinnosť od 21.6.2017

V Bratislave 21.6.2017

Doplnok: vysvetlenie pojmu “tréner”
Trénerom sa rozumie osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady pre takúto funkciu v
zmysle platnej zákonnej úpravy.

