Organizačný poriadok OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok

1. Úvod
V zmysle platných stanov je najvyšším orgánom OZ valné zhromaždenie. Riadiacim
orgánom OZ je správna rada a kontrolným orgánom OZ je revízna komisia.
Vzhľadom na potreby efektívneho riadenia OZ a plnenia jeho hlavného a jediného
poslania - zabezpečovať vhodné podmienky pre športovú činnosť detí, mládeže a dospelých
v stolnom tenise, OZ zriaďuje ako svoju organizačnú zložku Stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku Pezinok. Potreba vytvoriť takýto klub vyplynula z vyše dvojročných skúseností
z činnosti OZ. Počas tohto obdobia sa ukázalo, že OZ musí v záujme plnenia si svojich
ekonomických a organizačných povinností voči športovcom oddeliť riadenie športovej činnosti
od ekonomickej, technickej a organizačnej zložky. Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku
Pezinok (ďalej len STK) je zriaďovaný Občianskym združením stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku Pezinok (ďalej len OZ). STK je zložka OZ bez právnej subjektivity a združuje
všetkých dobrovoľných členov STK, ktorými môžu byť deti, mládež alebo dospelí. Členstvo
v STK je podmienené písomnou prihláškou, ktorú musí schváliť správna rada a podpísať
predseda správnej rady OZ, alebo ním poverený člen správnej rady. Vznikom členstva v STK
nevzniká automaticky členstvo v OZ, to znamená, že členovia STK nie sú zároveň členmi OZ.
O členstvo v OZ sa musí žiadať osobitne. Vznik a zánik členstva v OZ sa riadi platnými
stanovami OZ. Členstvom v OZ automaticky vzniká členstvo v STK a každý člen OZ má
právo zúčastňovať sa športovej činnosti klubu ako jeho riadny člen. Členstvom v OZ alebo
v STK nevzniká priamo nárok na účasť v súťažnom družstve. Tvorba družstiev pre jednotlivé
hracie sezóny podlieha osobitným pravidlám, ktoré sú dané z rozhodnutia SSTZ resp. BZST.
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2. Organizačná štruktúra OZ a STK ich vzájomné vzťahy
Organizačná štruktúra OZ a STK a ich vzájomné prepojenie je zrejmé nasledovnej
schémy:

OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok
Valné zhromaždenie OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok

Správna rada
OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok

Revízna komisia
OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok

Radoví členovia
OZ STK ZŠ Na bielenisku Pezinok

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok
Rada vedúcich družstiev

Vedúci družstva A

Hráči družstva

Disciplinárna komisia

Vedúci družstva B

Hráči družstva

Vedúci družstva C

Tréner

............

Hráči družstva

Vedúci družstva X

Hráči družstva

Pozn.: Predseda OZ je zároveň aj predsedom správnej rady
3. Práva a povinnosti
Práva a povinnosti Valného zhromaždenia, správnej rady a revíznej komisie voči OZ sú
upravené stanovami OZ. Práva a povinnosti členov OZ upravujú stanovy OZ.
Práva a povinnosti OZ ako celku a STK ako jeho organizačnej zložky ako celku sú
nasledovné:
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OZ je povinné vytvárať čo najlepšie ekonomické, technické a organizačné podmienky
pre činnosť STK a je to jeho jediným poslaním. Má právo rozhodovať o koncepčných
rozhodnutiach, právo uzatvárať zmluvy o prenájme priestorov, sponzorské a iné zmluvy. OZ
vystupuje navonok voči tretím stranám súčasne aj v mene STK a všetky rozhodnutia, ktoré
v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov OZ vykoná sú automaticky záväzné pre
všetkých členov STK.
STK je povinné rešpektovať rozhodnutia OZ vo všetkých oblastiach činnosti. STK berie
na vedomie princíp dobrovoľnosti členstva. Členovia STK majú právo zúčastňovať sa valných
zhromaždení OZ, avšak bez hlasovacieho práva. Majú však právo predkladať na valnom
zhromaždení OZ návrhy, námety a podnety smerujúce k zlepšeniu činnosti OZ a STK.
Ďalšie spoločné práva a povinnosti všetkých členov STK sú nasledovné:
-

člen STK je povinný riadne platiť členské príspevky, ktorých výšku a spôsob
platby stanoví Valné zhromaždenie OZ

-

člen STK je povinný dodržiavať všetky nariadenia a uznesenia správnej rady OZ,
týkajúce sa činnosti STK

-

člen STK má právo podávať návrhy a podnety týkajúce sa všetkých zložiek
činnosti STK

Práva a povinnosti orgánov STK voči OZ ako aj práva a povinnosti orgánov STK a ich
vzájomné vzťahy sú upravené nasledovne:
3.1. Správna rada a predseda správnej rady
Správna rada je vzhľadom k STK priamy nadriadený orgán, ktorý vypracováva
a schvaľuje zásady činnosti STK. Nominuje a schvaľuje vedúcich družstiev pre každú hraciu
sezónu jednotlivo. Predseda správnej rady je zároveň aj predsedom STK a svojim podpisom
schvaľuje jednotlivé súpisky a koná navonok smerom k SSTZ a jeho zložkám ako predseda
oddielu (klubu). Schvaľuje a podpisuje hosťovanie a prestupy hráčov na návrh jednotlivých
vedúcich družstiev. Vykonáva všetky právomoci, ktoré vyplývajú zo stanov, súťažného,
prestupového a organizačného poriadku SSTZ a jeho zložiek, najmä BZST. Túto činnosť
vykonáva v zmysle predpisov SSTZ a BZST. Všetky tieto rozhodnutia predsedu v zmysle
predpisov SSTZ a BZST podliehajú predchádzajúcemu rozhodnutiu správnej rady a nie je
možné sa voči nim odvolať. Ktorýkoľvek člen správnej rady má právo požiadať disciplinárnu
komisiu o riešenie disciplinárneho priestupku ktoréhokoľvek člena (hráča) STK.
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Správna rada schvaľuje trénerov jednotlivých družstiev a trénerov mládeže. Pokiaľ má
klub zmluvu s viac ako jedným trénerom, správna rada vymenováva hlavného trénera STK.
Pokiaľ sú trénermi externí pracovníci a poberajú za svoju činnosť odmenu alebo iné finančné
náhrady, alebo svoju činnosť fakturujú na ťarchu OZ, správna rada je povinná uzatvoriť
s trénerom, alebo aj iným poskytovateľom služieb príslušnú zmluvu, v ktorej musia byť
jednoznačne určené práva a povinnosti poskytovateľa služieb a výška finančnej náhrady.
Správna rada je zodpovedná za dodržiavanie platnej legislatívy. Správna rada prijíma nových
členov STK a takisto má právo zrušiť členstvo členom STK a to samostatne, alebo na návrh
člena správnej rady, alebo na návrh člena rady vedúcich družstiev STK, alebo na návrh
ktoréhokoľvek vedúceho družstva, alebo na návrh trénera.
3.2. Rada vedúcich družstiev
Rada vedúcich družstiev sa skladná zo všetkých vedúcich družstiev, ktoré boli pre danú
sezónu vytvorené, bez ohľadu na to, či boli všetky družstvá prihlásené do súťaže alebo nie.
Členmi rady vedúcich družstiev sú zároveň všetci tréneri, ktorí vedú tréningový proces. Každý
vedúci družstva má pri rozhodovaní rady vedúcich družstiev jeden hlas. Pokiaľ je jedna osoba
vedúcim viacerých družstiev, má toľko hlasov, koľko družstiev zastupuje. Rada vedúcich
družstiev má právo upraviť zásady činnosti STK, pričom sa nesmú narušiť pravidlá, ktoré
schválil nadriadený orgán – správna rada OZ. Rada vedúcich družstiev STK má právo dávať
podnety a návrhy správnej rade OZ, týkajúce sa organizácie a činnosti STK. Rada vedúcich
družstiev má právo dávať podnety disciplinárnej komisii.
3.3. Vedúci súťažného družstva
Pod pojmom súťažné družstvo sa rozumie také zoskupenie hráčov, ktoré je riadne
prihlásené do súťaže SSTZ resp. jeho zložky ( najmä BZST) v príslušnom súťažnom ročníku.
Vedúci súťažného družstva je zodpovedný za športovú činnosť družstva, pričom je
povinný:
-

pripravovať podklady na zostavenie súpisky družstva

-

organizačne zabezpečiť chod družstva, najmä počas hracej sezóny a to predovšetkým:
o

zabezpečiť, aby každý člen družstva bol včas informovaný o harmonograme
tréningov a zápasov

o

zabezpečiť dopravu družstva na jednotlivé zápasy
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o

zabezpečiť včasné a správne vyúčtovanie nákladov družstva, najmä
cestovného

Vedúci družstva má nasledovné práva:
-

nominuje hráčov na jednotlivé zápasy. Toto je jeho výhradná kompetencia, ktorá
nemôže byť spochybnená. Právomoc nominovať alebo nenominovať konkrétneho
hráča na daný zápas je obmedzená len rozhodnutím disciplinárnej komisie alebo
rozhodnutím trénera, ktorý udelí hráčovi disciplinárny trest v jeho právomoci

-

má v právomoci riešiť disciplinárne priestupky hráčov jeho družstva a to až zákazom
činnosti do 1 mesiaca. Zákaz činnosti na dobu dlhšiu ako jeden mesiac musí riešiť
disciplinárna komisia. Toto platí aj v prípade dvoch tesne po sebe nasledujúcich
trestov tomu istému hráčovi – členovi družstva, ktoré spolu presahujú dobu jedného
mesiaca. Vedúci družstva nemôže udeliť trest hráčovi, ktorému už plynie iný trest.
Každé udelenie trestu vedúcim družstva musí byť oznámené predsedovi
disciplinárnej komisie. Vedúci družstva nie je oprávnený rušiť trest udelený
trénerom. Pokiaľ vedúci družstva nenominuje hráča na zápasy z dôvodov jeho nízkej
výkonnosti, toto sa nepovažuje za disciplinárny trest formou zákazu činnosti aj to aj v
prípade doby dlhšej ako jeden mesiac.

-

má právo žiadať disciplinárnu komisiu o riešenie disciplinárnych priestupkov hráčov
družstva, pričom navrhne výšku trestu.

-

má právo odmietnuť prijať hráča na súpisku družstva pri jej zostavovaní, alebo dať
návrh na jeho vyčiarknutie zo súpisky počas hracej sezóny disciplinárnej komisii

Najvyššiu prioritu v disciplinárnej oblasti má rozhodnutie disciplinárnej komisie.
3.4. Vedúci nesúťažného družstva
Pod pojmom nesúťažné družstvo sa rozumie také zoskupenie hráčov, ktoré nie je
prihlásené do žiadnej pravidelnej súťaže SSTZ resp. jej zložky. STK môže mať zriadené
maximálne dve takéto družstvá – družstvo detí a mládeže a družstvo dospelých. V prípade detí
a mládeže sa jedná predovšetkým o prípravku. V prípade dospelých sa jedná o takých členov
STK, ktorí majú záujem hrať stolný tenis len rekreačne. Vedúci nesúťažného družstva má
nasledovné povinnosti:
5

-

zabezpečuje informovanosť členov družstva najmä ohľadom organizácie tréningov
a hracích časov

-

zabezpečuje dodržiavanie disciplíny a poriadku členmi nesúťažného družstva

Vedúci nesúťažného družstva má nasledovné práva:
-

organizovať režim tréningov resp. hrania počas hodín vyčlenených členom
nesúťažného družstva v zmysle nariadení správnej rady

-

zúčastňovať sa zasadaní rady vedúcich družstiev, prednášať návrhy na vylúčenie
hráča z STK na základe nedodržiavania základných povinností člena STK

3.5. Hráč – člen družstva
Hráč – člen družstva má nasledovné práva:
-

právo uchádzať sa o miesto na súpiske príslušného družstva v zmysle tvorby
súpisiek, ktoré vydáva SSTZ resp. BZST. Toto právo nie je vymožiteľné a účasť
v družstve môže byť odmietnutá vedúcim družstva

-

právo odvolať sa proti rozhodnutiam vedúceho družstva a to na radu vedúcich
družstiev alebo priamo na správnu radu OZ

-

právo odvolať sa proti rozhodnutiam trénera

-

právo odvolať sa voči disciplinárnym rozhodnutiam trénera alebo vedúceho družstva.
Takéto odvolanie podáva priamo disciplinárnej komisii

-

zúčastňovať sa riadnych tréningov a voľného hrania v zmysle rozpisu tréningových
hodín STK

-

obhajovať sa pred disciplinárnou komisiou

-

podávať návrhy a podnety rade vedúcich družstiev alebo správnej rade

Hráč – člen družstva má nasledovné povinnosti:
-

dodržiavať všetky uznesenia správnej rady a rady vedúcich družstiev

-

podriaďovať sa rozhodnutiam vedúceho družstva, najmä pokiaľ sa jedná
o zostavovanie nominácie na jednotlivé stretnutia

-

dbať na dodržiavanie pravidiel slušného a športového správania sa počas tréningov
a najmä počas zápasov v rámci ligových súťaží a turnajov
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-

podriaďovať sa rozhodnutiam disciplinárnej komisie

-

zúčastňovať tréningového procesu, ak bol do takého procesu zaradený

-

podriaďovať sa pokynom trénera

3.6. Tréner
Zmluvne viazaný tréner družstva, alebo skupiny hráčov má nasledovné práva
a povinnosti:
-

povinnosť viesť tréningy zverených hráčov riadne a včas podľa časového
harmogramu, schváleného správnou radou

-

povinnosť vykonávať funkciu trénera počas zápasov družstva alebo počas zápasov
jednotlivcov na turnajoch poriadaných SSTZ resp. BZST

-

právo udeľovať disciplinárne tresty až do výšky zákazu činnosti na jeden mesiac.
Tréner nemôže udeliť trest hráčovi, ktorému už plynie iný trest. Každé udelenie trestu
trénerom musí byť oznámené predsedovi disciplinárnej komisie. Tréner nie je
oprávnený rušiť trest udelený vedúcim družstva.

-

právo žiadať disciplinárnu komisiu o riešenie disciplinárnych priestupkov svojich
zverencov

-

právo podávať námety a podnety v športovo – výchovnej oblasti rade vedúcich
družstiev a správnej rade OZ

Najvyššiu prioritu v disciplinárnej oblasti má rozhodnutie disciplinárnej komisie.
Pokiaľ má STK ustanovených viacero trénerov, je povinnosťou správnej rady OZ určiť
hlavného trénera. V takom prípade hlavný tréner koordinuje prácu trénerov, rieši koncepciu
tréningov na úrovni STK ako celku a zabezpečuje súčinnosť medzi jednotlivými trénermi tak,
aby sa dosahovala čo najväčšia efektivita tréningového procesu. Je zodpovedný správnej rade
za riadny chod trénerskej činnosti v STK.
3.7. Disciplinárna komisia
Disciplinárna komisia automaticky pozostáva z členov správnej rady OZ, členov rady
vedúcich družstiev a trénerov STK. Predsedu disciplinárnej komisie volí na svojom prvom
zasadnutí disciplinárna komisia vždy na danú hraciu sezónu. Disciplinárna komisia rieši
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disciplinárne priestupky členov STK, pričom za disciplinárny priestupok sa automaticky
považuje:
-

nedodržiavanie uznesení správnej rady a valného zhromaždenia OZ

-

opakované porušovanie pravidiel športového správania sa počas tréningov, zápasov
a turnajov

-

nerešpektovanie svojich povinností ako člena STK voči nadriadeným orgánom,
najmä neuposlúchnutie resp. ignorovanie rozhodnutí vedúceho družstva alebo trénera

-

nevhodné správanie sa, ktoré poškodzuje dobré meno družstva, STK alebo OZ

-

neplatenie členských príspevkov

Disciplinárna komisia môže udeliť trest v rozpätí od napomenutia až po vylúčenie člena
z STK. Závažnosť priestupku vždy posúdi disciplinárna komisia individuálne. Rozhodnutie
disciplinárnej komisie je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Disciplinárna komisia
je povinná začať disciplinárne konanie vždy na podnet ktoréhokoľvek jej člena, vedúceho
družstva, alebo trénera. Na podnet jednotlivých hráčov môže, ale nemusí začať disciplinárne
konanie. Všetky podnety na disciplinárne konanie musia byť písomne alebo ústne podané
predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý je povinný zvolať komisiu v čo najkratšom čase.
Predseda komisie je povinný bezodkladne upovedomiť člena STK, voči ktorému bol podaný
podnet o obsahu podnetu a o termíne, kedy bude komisia tento podnet riešiť. Komisia musí
umožniť každému, voči komu sa disciplinárne konanie vedie, aby sa mohol pred komisiou
obhájiť, alebo vyjadriť svoj názor. Komisia nie je povinná rozhodovať verejne. Pri porušení
disciplíny zo strany člena STK závažným spôsobom (najmä pri takom správaní, ktoré
poškodzuje OZ a jeho dobré meno, alebo ohrozuje jeho bezproblémovú činnosť, existenciu
a podobne), môže o jeho vylúčení z STK rozhodnúť valné zhromaždenie OZ aj keby takéto
rozhodnutie bolo v rozpore s rozhodnutím disciplinárnej komisie. Okrem toho môže valné
zhromaždenie zrušiť, alebo pozmeniť rozhodnutie disciplinárnej komisie o vylúčení člena
STK, ak sa zároveň jedná aj o člena OZ. V žiadnom inom prípade, ako sú dva hore
vymenované nemá valné zhromaždenie právo rušiť alebo pozmeňovať rozhodnutia
disciplinárnej komisie.

8

3.8. Hráč a hráčska zmluva
Podmienkou členstva v klube je podpísanie hráčskej zmluvy medzi klubom a hráčom,
ktorú hráč podpíše najneskôr na začiatku športového ročníka (spravidla do konca septembra),
ktorý nasleduje ako prvý po dátume jeho prijatia do klubu. Hráčsku zmluvu neuzatvárajú hráči,
ktorí v klube vykonávajú športovú činnosť na základe hosťovania a ďalej hráči, resp. členovia,
ktorí sú od tejto povinnosti oslobodení na základe rozhodnutia správnej rady.
V súvislosti s povinnosťami hráča vyplývajúcimi z hráčskej zmluvy klub deklaruje
nasledovné princípy výchovy výkonnostných hráčov:
Klub deklaruje, že jeho prvoradým záujmom je vychovávať z radov vlastnej členskej
základne detí a mládeže výkonnostných stolných tenistov. V prípade, že takýto hráč v klube
vyrastie a jeho výkonnosť je nad rámec súťaží, ktoré klub má, klub sa v súčinnosti s hráčom
alebo v prípade maloletého s jeho zákonným zástupcom vynasnaží o nasledovné riešenie:
-

klub STK Pezinok vytypuje taký klub, ktorý má vyššie súťaže ako STK Pezinok a ktorý
by bol ochotný umožniť takémuto hráčovi hrávať u neho vyššie súťaže

-

STK Pezinok uprednostní pred prestupom formu hosťovania, pričom hráč zostane
kmeňovým členom klubu STK Pezinok a naďalej bude hrať súťaže jednotlivcov (napr.
Slovenský pohár) v mene klubu STK Pezinok. Pri hosťovaní sa hráča netýka
vyplácanie odstupného vyplývajúceho zo zmluvy ako pri prestupe.

-

klub STK Pezinok zabezpečí takémuto hráčovi plnohodnotný tréningový proces,
nakoľko hráč naďalej zostáva členom klubu so všetkými právami a povinnosťami

-

hráč sa zaviaže, že za takéto hosťovanie nebude od klubu do ktorého išiel hosťovať
žiadnu finančnú ani inú odmenu. Právo dojednať protihodnotu má výlučne klub STK
Pezinok. Pokiaľ dôjde medzi klubmi k takejto dohode a klub, do ktorého ide hráč
hosťovať bude plniť nejaké finančné alebo materiálne záväzky, hráčovi budú tieto
prostriedky, alebo ich časť, poskytované z materského klubu STK Pezinok na základe
a podľa osobitnej dohody medzi klubom STK Pezinok a hráčom, ktorú písomne za
týmto účelom uzatvoria

-

cieľom takého postupu je vytvoriť pre hráča optimálne podmienky pre jeho
výkonnostný rast a zároveň ako protihodnotu ponechať pre klub možnosť zavolať
takýchto hráčov späť do klubu, ak sa vytvoria podmienky pre vyššiu a kvalitnejšiu
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súťaž v STK Pezinok. Tieto mechanizmy budú vždy predmetom osobitnej dohody
medzi hráčom a klubom, ktorá sa uzavrie pri odchode hráča na hosťovanie. Cieľom je
budovať z STK Pezinok silný klub, ktorý má ambície výkonnostne rásť na báze
vlastných odchovancov. Vzhľadom na to, že takéto budovanie klubu je dlhodobé,
uvedený mechanizmus je riešením pre rast výkonnosti individuálnych hráčov do doby,
pokiaľ klub nezabezpečí adekvátnu súťaž.
Schválené uznesením Valného zhromaždenia č. 6/9/2011 zo dňa 12.9.2011
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