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Štatút Trénersko-metodickej komisie SŠZ 

 

Článok 1 

Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek  

 

Na účely tohto štatútu sa pod nasledovnými pojmami a skratkami rozumie:  

• SSŽ – Slovenský šachový zväz,  

• doručenie – zaslanie dokumentu alebo správy adresátovi poštou alebo elektronicky 

na adresu (poštovú alebo e-mailovú) oznámenú členom komisie alebo inou osobou na účely 

komunikácie v rámci činnosti komisie,  

• GS – generálny sekretár SŠZ, 

• TMK/komisia – Trénersko-metodická komisia SŠZ,  

• komisie – pomocné a odborné komisie SŠZ v zmysle Stanov SŠZ, ktoré plnia úlohu 

pomocných a poradných orgánov VV SŠZ a sú oprávnené rozhodovať vo veciach 

vymedzených v štatútoch a iných predpisov SŠZ,  

• konferencia – najvyšší orgán SŠZ,  

• oznámenie – ústne oznámenie informácie adresátovi (osobne alebo telefonicky) alebo 

zaslanie informácie adresátovi poštou alebo elektronicky na adresu (poštovú alebo 

e-mailovú) oznámenú na účely komunikácie v rámci činnosti komisie alebo uverejnenie 

informácie v úradnej správe SŠZ, na webovom sídle SŠZ alebo iným obvyklým spôsobom,  

• Stanovy – Stanovy SŠZ,  

• Prezident - prezident SŠZ,  

• Štatút – štatút Trénersko-metodickej komisie SŠZ,  

• členovia komisie – predseda a členovia,  

• písomne – zaznamenanie informácie pomocou písma v tlačenej alebo elektronickej forme,  

• sekretariát SŠZ – všetky osoby (zamestnanci, živnostníci), ktoré vykonávajú v rámci SŠZ 

pravidelnú činnosť na pracovno – právnom alebo inom zmluvnom základe, ktorej cieľom 

je zabezpečenie plnenia administratívnych úloh SŠZ,  

• Vec – je konkrétna úloha patriaca do pôsobnosti komisie vymedzená zadaním a cieľom 

úlohy, spôsobom a termínom splnenia,  

• VV SŠZ – výkonný výbor SŠZ,  

• CiS – Komisia Šach na školách (V anglickom jazyku: CiS - Comission Chess in Schools 

of Slovak Chess Federation) 

• NŠA – Národná šachová akadémia 

  



3 

Štatút Trénersko-metodickej komisie SŠZ 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

2.1. TMK je poradným orgánom VV SŠZ. 

2.2. Sídlom TMK je sídlo SŠZ. 

2.3. TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SŠZ. 

2.4. TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s najmä Stanovami SŠZ a týmto Štatútom, ako 

aj ostatnými internými normami SŠZ, zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a právnym 

poriadkom SR. 

2.5. Na činnosť TMK sa v plnom rozsahu vzťahujú rozhodnutia Konferencie, VV SŠZ 

a ďalších orgánov SŠZ. 

2.6. Komisia sa za výkon svojej činnosti zodpovedá konferencii a VV SŠZ.  

 

Článok 3 

Základné ciele a úlohy trénersko-metodickej komisie SŠZ  

 

3.1. Cieľom TMK je permanentne zvyšovať úroveň trénerskej profesie v podmienkach 

šachu na Slovensku. 

3.2. Zabezpečuje špecializovanú časť vzdelávania trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa. 

3.3. Spolupracuje s akreditovanými vysokými školami pri štúdiu trénerov 4. a 5. stupňa. 

3.4. Predkladá požiadavky a udeľuje trénerské licencie všetkých stupňov. 

3.5. Vedie evidenciu trénerov šachu všetkých stupňov. 

3.6. Každoročne vedie zoznam Talentovanej mládeže na základe kritérií schválených 

konferenciou. 

3.7. Zabezpečuje obsahovú stránku a technickú realizáciu licenčných a iných odborných 

seminárov. 

3.8. Zodpovedá za tvorbu odborných materiálov pre potreby trénerov. 

3.9. Poskytuje metodickú pomoc trénerom v kluboch a reprezentáciách. 

3.10. Zabezpečuje prenos poznatkov o vývojových tendenciách vo vrcholovom šachu 

dospelých a mládeže. 

3.11. Monitoruje a vyhodnocuje kvalitu tréningového procesu v regionálnych akadémiách 

a v NŠA. Dáva odporúčania VV SŠZ na skvalitnenie činnosti v týchto útvaroch. 

3.12. Podieľa sa na vypracovaní dlhodobej koncepcii rozvoja šachu. 

3.13. Spolupodieľa sa na rozvoji trénerskej profesie v podmienkach šachu na Slovensku. 

3.14. Spolupracuje s podobnými komisiami CiS, Reprezentačnou komisiou a inými. 
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Článok 4 

Zloženie TMK. 

 

4.1. TMK je zložená z predsedu a členov Komisie.  

4.2. Predsedu TMK navrhuje prezident SŠZ a následne schvaľuje VV SŠZ. 

4.3. Predseda komisie musí mať trénerské (odborné) vzdelanie v šachu minimálne 1. 

kvalifikačného stupňa.  

4.4. Členov TMK si vyberá predseda komisie, pričom prihliada na regionálny princíp, 

následne ich schvaľuje VV SŠZ. 

4.5. Návrh na odvolanie predsedu TMK môže podať prezident SŠZ. Odvolanie schvaľuje 

VV SŠZ. 

4.6. Návrh na odvolanie člena TMK môže podať predseda TMK v prípade, ak sa člen 

dlhodobo nezúčastňuje na činnosti komisie. Odvolanie schvaľuje VV SŠZ. 

4.7. Súčasné členstvo osoby vo viacerých komisiách nie je vylúčené, s výnimkou členstva 

v kontrolnej komisii SŠZ. 

 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti predsedu a členov trénersko-metodickej komisie 

 

5.1. Predseda TMK najmä: 

5.1.1. riadi rokovania komisie; v jeho neprítomnosti riadi rokovanie komisiou poverený člen 

komisie, 

5.1.2. zodpovedá za organizačnú a obsahovú prípravu rokovania komisie, 

5.1.3. zodpovedá za vyhotovenie zápisu z rokovania komisie, 

5.1.4. predkladá jedenkrát ročne správu VV SŠZ a konferencii o činnosti komisie. 

5.1.5. predkladá VV SŠZ finančné požiadavky na zabezpečenie činnosti TMK. 

5.1.6. po zániku funkcie je povinný odovzdať novému Predsedovi komisie bezodkladne 

všetky dôležité informácie o úlohách a činnosti komisie za predchádzajúce obdobie, 

ako aj všetky podklady potrebné pre ďalšiu činnosť komisie, 

5.1.7. má právo zúčastňovať sa so súhlasom predsedajúceho na rokovaní Konferencie najmä 

v tej časti programu rokovania, v ktorej sú prerokovávané otázky súvisiace s odbornou 

činnosťou komisie, ku ktorým sa môže vyjadrovať a predkladať návrhy a požiadavky 

komisie. 

 

5.2 Členovia TMK najmä: 

5.2.1. majú právo a povinnosť oboznámiť sa s obsahom predkladaných materiálov 

a predkladať svoje návrhy a stanoviská, 

5.2.2. v záležitostiach klubu, ktorého sú členmi, zachovávajú nestrannosť a nepodieľajú sa 

na prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa tohto klubu, 

5.2.3. sú povinní dodržiavať stanovy, tento štatút, ostatné predpisy a iné platné normatívne 

akty vydávané orgánmi SŠZ a predpisy právneho poriadku SR a rešpektovať zásady 

čestnosti, etického kódexu, športového správania a princípy športovej etiky, 

5.2.4. sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí komisie a aktívne vykonávať úlohy spojené 

s činnosťou komisie, 

5.2.5. v prípade lektorskej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti majú nárok na primeranú 

finančnú odmenu, 
5.2.6. zvyšujú svojím vystupovaním spoločenský kredit šachu na Slovensku. 
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5.2.7. pri osobnej účasti na zasadnutí Komisie alebo pri inom plnení úloh Komisie mimo 

miesta svojho bydliska/pracoviska, majú nárok na cestovné a stravné podľa internej 

smernice SŠZ o cestovných náhradách pri pracovných cestách. 

5.2.8. musia oznámiť predsedovi komisie adresu elektronickej pošty, ktorú budú využívať pre 

účely činnosti v komisii. Predseda komisie oznámi GS adresy elektronickej pošty 

členov komisie. Všetky písomnosti a ich prílohy odoslané s primeraným časovým 

predstihom na túto adresu sa považujú za riadne a včas doručené/zaslané. Ak pre to 

neexistuje osobitný dôvod, dokumenty v písomnej/tlačenej podobe sa nedoručujú. 

5.2.9. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže konferencia alebo VV SŠZ na návrh 

predsedu komisie alebo GS rozhodnúť o poskytnutí odmeny členovi Komisie, ktorý sa 

podieľal na plnení osobitne náročnej alebo dôležitej úlohy.  

 

 

Článok 6 

Funkčné obdobie trénersko-metodickej komisie 

 

6.1.  Funkčné obdobie predsedu a členov TMK je štvorročné. Po uplynutí funkčného 

obdobia môžu byť poverení predseda a členovia komisie zabezpečením plnenia úloh 

TMK do zvolenia nového predsedu a členov komisie. 

6.2.  Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu komisie alebo člena aj opakovane, bez 

obmedzenia počtu funkčných období. 

6.3.  Funkčné obdobie predsedu a členov TMK začína plynúť odo dňa ich riadneho zvolenia 

VV SŠZ. 

6.4.  Predseda a člen Komisie musia spĺňať odborné predpoklady pre prácu v komisii 

a podmienku bezúhonnosti v zmysle zákona o športe 440/2015 Z. z.  

6.5.  Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 

čin uvedený v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe. 

6.6.  Ak dôjde k strate bezúhonnosti počas funkčného obdobia členstva v Komisii, dotknutý 

člen je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predsedovi komisie a GS.  

6.7.  Ak sa člen komisie dopustí konania, ktoré je nezlučiteľné s postavením člena komisie, 

alebo ak sa člen komisie bez odôvodneného ospravedlnenia najmenej trikrát za rok 

nezúčastní na činnosti komisie, predseda komisie môže podať návrh na jeho odvolanie 

z funkcie. Ak sa člen komisie aktívne nezúčastňuje na pláne práce a nevykonáva 

činnosť, ktorú mu pridelil predseda, považuje sa to za porušenie štatútu rovnakej 

závažnosti ako neúčasť bez ospravedlnenia na zasadnutí Komisie a môže mať 

za dôsledok podanie návrhu na odvolanie z funkcie.  

6.8.  VV SŠZ môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju ustanovil. Návrh na odvolanie 

musí byť odôvodnený a musí byť členom VV SŠZ poslaný písomne spolu 

s programom. Odvolávaná osoba je zbavená svojej funkcie s okamžitou platnosťou ku 

dňu rozhodnutia VV SŠZ.  

6.9.  Odvolávaná osoba si môže uplatniť právo na verejnú obhajobu. Verejná obhajoba 

odvolávanej osoby sa uskutočňuje osobne (ak o to odvolávaná osoba požiada), 

respektíve ak VV SŠZ rozhodne, že náhradou osobnej obhajoby bude videokonferencia 

alebo prečítaním písomného vyjadrenia na zasadnutí VV SŠZ v bode programu, 

v ktorom sa prerokováva návrh na odvolanie, zásadne však vždy pred hlasovaním 

o odvolaní. 
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Článok 7 

Zvolávanie rokovaní, rokovací poriadok a prijímanie záverov trénersko-metodickej 

Komisie 

 

7.1.  Zasadnutie TMK sa uskutočňuje podľa potreby, minimálne však jedenkrát za rok. 

7.2.  Ak to obsah zasadnutia pripúšťa, rokovanie sa môže uskutočniť aj elektronicky 

s využitím informačno-technických prostriedkov (telefonická konferencia, emailové 

vyjadrenie a pod). 

7.3.  TMK zasadá na jej členmi vopred dohodnutom mieste. 

7.4.  Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia komisie sa musí doručiť jej členom spravidla 

najneskôr tri dni pred dňom zasadnutia komisie, a to prostredníctvom pozvánky zaslanej 

na emailovú adresu určenú členom komisie na účely komunikácie v rámci činnosti 

komisie. Predseda komisie alebo iná poverená osoba môže oznámiť členom komisie 

termín a miesto ďalšieho rokovania komisie aj na ostatnom zasadnutí komisie, čo 

sa uvedie do zápisu z ostatného zasadnutia komisie. V odôvodnených prípadoch možno 

zvolanie komisie uskutočniť aj telefonicky.  

7.5.  Predmetom rokovaní TMK je predovšetkým riešenie oblastí vyplývajúcich z pôsobnosti 

komisie, kontrola plnenia a vybavenia agendy a uznesení, ako aj ďalšie operatívne 

zaradené body. 

7.6.  Za prípravu a priebeh zasadnutia po organizačnej a obsahovej stránke zodpovedá 

predseda TMK. 

7.7.  Rokovania komisie vedie predseda TMK a v prípade jeho neprítomnosti iná predsedom 

poverená osoba. 

7.8.  Zasadnutie TMK je neverejné. 

7.9.  Účasť na rokovaní komisie a členstvo v nej je nezastupiteľné. 

7.10.  Neúčasť na rokovaní komisie je člen povinný oznámiť predsedovi hneď ako zistí 

dôvody, pre ktoré sa zasadnutia komisie nebude môcť zúčastniť. 

7.11.  Členovia komisie zúčastnení na rokovaní potvrdzujú svoju účasť podpisom prezenčnej 

listiny, ale v prípade online rokovania stačí menný zoznam účastníkov zo zápisnice. 

7.12.  Na rokovanie komisie môžu byť predsedom prizvaní funkcionári, tréneri, prípadne iné 

osoby, ktorých účasť je na splnenie účelu zasadnutia potrebná. 

7.13.  TMK je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. 

7.14.  Rozhodnutia komisie sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených 

na zasadnutí. 

7.15.  Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu TMK. 

7.16.  O forme hlasovania (tajne, verejne, elektronicky) v každom konkrétnom prípade 

rozhoduje predseda komisie, ak iný predpis SŠZ nestanovuje záväznú formu hlasovania. 

7.17.  Z každého rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje stručný opis prerokovania 

jednotlivých bodov programu rokovania. V zápise sú formou uznesení uvedené závery 

prijaté k jednotlivým prijatým bodom programu rokovania. Zápis overuje overovateľ 

zápisnice zvolený komisiou na začiatku zasadnutia. 

7.18.  Zápis sa najneskôr do 14 dní od konania zasadnutia doručuje elektronicky všetkým 

členom TMK a VV SŠZ a GS ho po doručení bezodkladne publikuje na webovom sídle 

SŠZ. 
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Článok 8 

Finančné zabezpečenie činnosti trénersko-metodickej komisie 

 

8.1.  TMK hospodári na základe finančného rozpočtu na kalendárny rok.  

8.2.  Zdrojom príjmu sú: príspevky od SŠZ a iné finančné príspevky a dary. 
 

 
 

Článok 9 

Konflikt záujmov  

 

9.1. Predsedom komisie nesmie byť Prezident SŠZ. 

9.2. Predsedom alebo členom komisie môže byť aj profesionálny pracovník sekretariátu 

SŠZ, pokiaľ spĺňa odborné predpoklady.  

9.3. Pokiaľ to okolnosti jednotlivej veci vyžadujú, sú členovia Komisie, ktorí sa môžu dostať 

do konfliktu záujmov, povinní nezúčastňovať sa na rozhodovaní a prenechať v takomto 

prípade rozhodovanie na osoby osobne nezainteresované vo veci.  

9.4. Súčasné členstvo osoby vo viacerých komisiách nie je vylúčené, predpokladom členstva 

vo viacerých komisiách je to, či je možné zvládnuť v požadovanej kvalite plnenie úloh 

v komisiách, ktorých je osoba členom.  

 

 

Článok 10 

Záverečné a spoločné ustanovenia 

 
10.1. Ustanovenia štatútu alebo ich časti, ktoré sa dostanú do zásadného rozporu zo stanovami sú 

neplatné.  

10.2. Štatút a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu TMK SŠZ a VV SŠZ. 

10.3. Návrh na zmenu štatútu predkladá predseda alebo člen TMK na základe vlastnej 

iniciatívy. 
10.4. Pri každej zmene Štatútu sa spracuje nové úplné znenie štatútu, ktoré bude schválené 

a následne zverejnené na internetovej stránke SŠZ. Jeho prílohou bude vyznačenie zmien 

úprav predchádzajúcich verzií. 

10.5. Štatút je platný odo dňa jeho schválenia TMK SŠZ a VV SŠZ a nadobudne účinnosť 

v zmysle Rokovacieho poriadku VV SŠZ. 
 

 

 

Štatút Trénersko - metodickej komisie bol schválený na zasadnutí Výkonného výboru SŠZ 

konanom dňa .................................. . 

 
 

Dátum:  

 

 

 

 

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

Ing. Milan Roman 

prezident SŠZ 

PaedDr. Ján Kocúr 

predseda TMK SŠZ 

 


