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ŠTATÚT KOMISIE VZDELÁVANIA SZV

Ing. Štefan Korpa
predseda Komisie vzdelávania SZV

KOMISIA VZDELÁVANIA SZV
- ČINNOSŤ, ORGANIZAČNÝ PORIADOK A OBLASŤ PÔSOBENIA KOMISIE Komisia vzdelávania SZV (ďalej len KV SZV) je poradným orgánom SZV
a predstavuje odbornú oporu činnosti SZV v oblasti:
● zabezpečenia kontinuálnosti platnosti akreditácie SZV pre školenie trénerov a
rozhodcov,
● zabezpečenia systému a realizácie školení nových trénerov a rozhodcov,
● zabezpečenia systému a realizácie kontinuálneho vzdelávania trénerov a
rozhodcov,
● evidencie trénerov a rozhodcov akreditovaných SZV,
● organizovania odborných seminárov a vedeckých konferencií v rôznych
oblastiach týkajúcich sa predmetu akreditácie a systému zastrešovaného
športu vzpieranie,
● podania a realizácie rozvojových projektov nadradených a partnerských
organizácií v oblasti vzdelávania (EWF, IWF, ...),
● zabezpečenia participácie SZV vo vedeckých grantoch a projektoch so
zameraním na oblasť skúmania, ktorých odborný rozmer vyžaduje, resp.
umožní účasť SZV,
● spolupráce s vysokými školami a univerzitami v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti,
● vydávania smerníc pre potreby školenia trénerov a rozhodcov,
● publikačnej činnosť SZV pre potreby školenia a kontinuálneho vzdelávania
trénerov a rozhodcov.
Kompetencie KV SZV vychádzajú z oblastí pôsobenia, ktoré sú zachytené v tomto
štatúte. Pri plnení úloh vychádzajúcich z uznesení VV SZV môže byt rozsah činnosti
doplnený. Vypracovanie plánu činnosti a rozdelenie konkrétnych úloh sú v pôsobnosti KV
SZV. KV SZV a pracovné skupiny vytvorené v rámci KV SZV zodpovedajú VV SZV.
Prioritným poslaním KV SZV je vzdelávanie trénerov a rozhodcov a vydávanie
publikácií, ktoré prispievajú k rozvoju vzpierania. KV SZV pri napĺňaní svojho poslania
a plnení zverených úloh VV SZV spolupracuje so Komisiou mládeže SZV a so Súťažnou a
technickou komisiou SZV, so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.
KV SZV je trojčlenná. Organizačná štruktúra KV SZV pozostáva z predsedu,
podpredsedu, ktorých nominuje VV SZV a z ďalšieho člena (1), ktorého nominuje predseda
KM SZV a schvaľuje VV SZV. Predseda KV SZV má v právomoci dočasne kooptovať člena,
resp. pozvať odborníka na zasadnutie KV SZV, pre riešenie konkrétnej problematiky.
Kooptovanému a hosťujúcemu členovi prislúcha rovnaká náhrada nákladov ako ostatným
členom KV SZV. Predseda KV SZV vychádzajúc zo svojho postavenia, zvoláva zasadnutia
KV SZV a podáva komplexnú informáciu a správu činnosti nadradenému orgánu VV SZV. Je
plne zodpovedný za celkovú činnosť KV SZV. Predseda KV SZV alebo VV SZV môže
splnomocniť podpredsedu KV SZV, aby v prípade neprítomnosti predsedu zastupoval vo
všetkých činnostiach, zvolával a riadil zasadnutia KV SZV. Zasadnutie KV SZV sa zahajuje
len za prítomnosti väčšiny členov. Zápis sa schvaľuje spolu s uznesením bezprostredne po
ukončení zasadnutia KV SZV. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica, ktorá je overená 2
členmi KV SZV a je predsedom, prípadne podpredsedom doručená VV SZV. Mimo

zasadnutia sa môže zvolať porada členov. V takom prípade sa uznesenie neprijíma, zápis sa
vykoná a prerokované záležitosti sú uznesením prijaté na riadnom zasadnutí KV SZV.
Uznesenie KV SZV má mať formu odporúčania a stanoviska pre nadradený orgán (VV SZV).
Činnosť v KV SZV je dobrovoľná, náhrada výdavkov sa riadi na základe platných
ekonomických smerníc SZV, ktoré sú schválené VV SZV.
Členstvo KV SZV je tvorené riadnymi členmi (3) a externými odborníkmi (členmi)
v rovine poradcov na vybrané problematiky, ktoré zastrešuje komisia.
Pri plnení úloh vychádzajúcich zo spomenutých oblastí KV SZV spolupracuje s VV
SZV, ostatnými komisiami a sekciami SZV, predstaviteľmi klubov a oddielov vzpierania,
organizáciami a odborníkmi mimo SZV. Vystupovať v mene KV SZV má právo predseda a
poverený člen KV SZV.
Štatút KV SZV je predkladaný na schválenie a pripomienkovanie VV SZV. Jeho
doplnenie a inovácia je v kompetencii VV SZV na jeho vlastný podnet, prípadne na základe
návrhu KV SZV.
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