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ŠTATÚT
Komisie pre regionálne súťaže a turnaje

  

A. Organizačný štatút
Komisia pre regionálne súťaže a turnaje (ďalej len komisia) je orgánom Slovenskej
 nohejbalovej asociácie (ďalej len SNA) a je ustanovená v súlade so Stanovami SNA.

B. Kompetenčný štatút, zameranie činnosti
Kompetencie:
Komisia je oprávnená:
- organizovať a riadiť činnosť SNA v oblastiach zamerania podľa tohto štatútu
- vydávať v medziach predpisov a rozhodnutí nadriadených orgánov SNA záväzné smernice, 

rozhodnutia a vysvetlenia v oblastiach zamerania podľa tohto štatútu
Zameranie činnosti:
Komisia v súčinnosti s orgánmi SNA, klubmi, jednotlivcami zaisťuje rozvojové
aktivity SNA a nohejbalu v SR, a to najmä:
- v oblasti monitorovania výskytu nohejbalu na celom území Slovenska
- v oblasti rozvoja nohejbalu a súťaží napomáha na regionálnej úrovni organizačným, 

právnym a materiálnym rámcom
- v napomáhaní organizácie náborových akcií, rozvojových projektov a vzdelávania na 

regionálnej úrovni
- prispievaním do plánu činnosti SNA na kalendárny rok
- vedie a aktualizuje záznamy o vykonávaní nohejbalu na regionálnej úrovni a turnajoch 

podporovaných SNA v zmysle Plánu činnosti
Zodpovednosť:
Komisia je povinná:
- predložiť Výkonnému výboru prostredníctvom zodpovedného člena plán činnosti na 

nasledujúci rok
- predložiť Výkonnému výboru (ďalej len VV) prostredníctvom zodpovedného člena správu 

o činnosti komisie za predchádzajúci rok
- evidovať všetky návrhy a podnety od orgánov SNA

C. Predseda
Určenie predsedu:
Predsedu menuje a odvoláva VV.
Kompetencie a zameranie činnosti:
Predseda predovšetkým:
- organizuje a riadi jednania komisie



- organizuje a riadi bežnú činnosť komisie
Zastupovanie:
Predsedu v dobe jeho neprítomnosti zastupuje, a na túto dobu všetky práva získava
a povinnosti vykonáva zástupca. V prípade odstúpenia predsedu zo svojej funkcie, prevezme 
jeho funkciu zástupca v deň nasledujúci po dni odstúpenia, a to do doby, kým bude menovaný
nový predseda.

D. Jednanie a zastupovanie komisie:
Komisiu pri jednaniach orgánov SNA, kam je zástupca komisie prizvaný, zastupuje predseda. 
Ak nie je, zastupuje ho zástupca, príp. iný, rozhodnutím komisie určený člen. Členovia komisie 
môžu v mene komisie komunikovať a jednať s inými vnútornými predpismi SNA.

E. Počet členov, podmienky členstva:
Komisia má minimálne 3 členov, z toho jedného predsedu a jedného zástupcu predsedu. Člen 
komisie môže byť zároveň členom v iných komisiách VV.

F. Správa o činnosti:
Komisia zostaví pre každé obdobie medzi Konferenciami SNA správu o činnosti. Tá obsahuje 
prehľad o plnení základných koncepčných bodov podľa plánu činnosti.

G. Korešpondencia
Komisia komunikuje s ostatnými orgánmi SNA, klubmi, inými osobami, subjektmi 
a organizáciami osobným jednaním alebo elektronicky.

H. Záverečné ustanovenia:
Tento štatút bol prejednaný a schválený na zasadnutí VV dňa 22.2.2020.

V Diakovej, 22.2.2020 Ing. Miroslav Kováč

    Prezident SNA


