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PREAMBULA 

Úlohou realizačného tímu SK SHV je konať v prospech reprezentácie SR. Hlavným cieľom RTS je dosiahnutie čo 

najlepších výsledkov reprezentácie SR v rýchlostnej kanoistike, najmä na vrcholných svetových podujatiach - OH, 

MS, ME. RTS bude uprednostňovať také riešenia, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu tohto cieľa.  

POUŽITÉ SKRATKY  

SR   Slovenská republika 
SK   Slovenská Kanoistika, 
SHV SK   Sekcia hladkých vôd SK 
VV SHV SK   Výkonný výbor sekcie hladkých vôd SK, 
RTS   Realizačný tím seniorov, 
MS   Majstrovstvá sveta, ME - Majstrovstvá Európy , ME 23r. - Majstrovstva Európy do 23 rokov, 
P RTS   Predseda realizačného tímu seniorov, 
RDS   Reprezentačné družstvo seniorov 
NK   Nominačné kritériá 

ZLOŽENIE RTS  

1. RTS je odborná komisia SK zložená z predsedu  RTS (športový riaditeľ SHV SK), a výberu trénerov 

reprezentantov seniorov  (viď „iné ustanovenia"), ktorých navrhne P RTS. Členovia RTS sú schvaľovaní VV 

SHV SK. Predsedu RTS menuje a odvoláva VV SHV SK. Menovaní členovia RTS nie sú zastupiteľní. 

2. RTS môže byť na návrh športového riaditeľa, operatívne rozšírený o prizvané osoby bez hlasovacieho práva, 

ako napr. predseda SHV SK, lekár, masér, fyzioterapeut, atď. 

FUNKČNÉ OBDOBIE  

3. Funkčné obdobie členov RTS je jeden rok, t.j. od 1.11. do 31.10. nasledujúceho kalendárneho roku. 

ZASADNUTIA RT  

4. Zasadnutia RTS sa konajú v zmysle harmonogramu zasadnutí, schváleného na prvom zasadnutí RT 

v príslušnom funkčnom období. Harmonogram zasadnutí RTS musí byť vypracovaný na celé funkčné 



obdobie s programom pripomienkovania: reprezentácie seniorov,  nominačných kritérií  návrhu kalendáru 

pretekov, reprezentačných zrazov a nominácií na medzinárodné podujatia a pod. 

 

5. Zasadnutia RTS, v ktorých sa schvaľujú návrhy pre VV SHV SK sa musia uskutočniť najmenej dva dni pred 

zasadnutím VV SHV SK. Návrhy pre VV SHV SK musia byť zaslané elektronicky generálnemu sekretárovi SHV 

SK najneskôr dva dni pred zasadnutím VV SHV SK. 

6. Návrhy, ktoré VV SHV SK neschváli, sa prostredníctvom predsedu RTS vrátia späť na RTS. Ten čo najskôr po 

zasadnutí VV SHV SK návrh prediskutuje a upravený návrh zašle opäť na VV SHV SK prostredníctvom 

predsedu RTS. 

7. Predseda RTS, môže zvolať mimoriadne zasadnutie RTS, zaslaním pozvánky obsahujúcej spresnenie dôvodu 

zvolania zasadnutia, prípadne materiálom k zasadnutiu. 

8. Predseda RTS je povinný zvolať do 2 dní mimoriadne zasadnutie RTS, na základe požiadavky aspoň troch 

členov RTS. 

9. RTS bude zasadnutia schopný pri minimálnej účasti štyroch členov. V prípade, že budú môcť byť zastúpení 

menej ako štyria členovia, predseda RTS následne rozhodne o elektronickej forme pripomienkovania 

predložených návrhov k schvaľovaniu VV SHV SK. Vo výnimočných prípadoch (hlavne z dôvodu časovej 

tiesne) VV SHV SK operatívne rozhodne o elektronickej forme komunikácie s členmi RTS.   

ROKOVACÍ PORIADOK  

10. Materiály prerokované v RTS pripravuje predseda RTS a zasiela ich členom RTS elektronickou formou 

minimálne 2 dni pred rokovaním. 

11. Všetci členovia RTS majú právo pripomienkovania návrhov P RTS. 

12. Z rokovania RTS predseda RTS, prípadne ním poverený člen, vyhotovuje zápis a druhý člen je poverený 

overovaním zápisu. 

PREDSEDA RTS 

a) Predkladá na VV SHV SK všetky návrhy  pripomienkované na RTS, 

b) Predkladá na VV SHV SK termíny nominačných a kontrolných pretekov do 30.11., 

c) Predkladá na VV SHV SK NK na nasledujúcu sezónu do 30.11., 

d) Predkladá na VV SHV SK zloženie reprezentácie SR na nasledujúcu sezónu do 30.11. z výsledkov uplynulej 

sezóny. Podmienky zloženia reprezentácie SR sú definované v NK, 

e) Predkladá na VV SHV SK nominácie na medzinárodné podujatia v zmysle NK, 

f) Navrhuje  harmonogram športovej prípravy reprezentantov, 

g) Predkladá na RTS NK na pripomienkovanie, 

h) Predkladá na schválenie VV SHV SK projekty vybraných športovcov, ktoré oponujú zodpovední členovia RTS 

na oponentúrach SHV SK, 

i) Predkladá a oponuje projekty vybraných športovcov pri oponentúrach top tímu na pôde NŠC. 

j)  VV SHV SK má vyhradené právo rozhodnúť o konečnom návrhu, ktorý bude pripomienkovaný členmi RTS. 

INÉ USTANOVENIA  

13. právo získať členstvo v RTS majú tréneri, ktorých pretekári boli nominovaní do reprezentácie SR na návrh 

športového riaditeľa podľa bodu 13 d). 

14. VV SHV SK schvaľuje návrhy predložené P RTS.  

15. Tento štatút nahrádza štatút realizačného tímu seniorov schválený predsedníctvom Slovenskej kanoistiky 

dňa 23.11.2015. 

 


