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PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SZPZ 
__ 
 

1. VICEPREZIDENT SZPZ 
 
Práva: 
• preplácanie služobných ciest odsúhlasených Prezídiom SZPZ 
• cestovanie na národné medzinárodné schôdze a kongresy odsúhlasené Prezídiom SZPZ 
• činnosť vedúceho reprezentačného družstva 
 
Povinnosti: 
• sledovať aktuálnu činnosť organizácie ,pre ktorú je zvolený viceprezidentom 
• upozorniť na aktuálne zmeny v organizácii na Prezídiu SZPZ 
• oficiálna komunikácia s predstaviteľmi medzinárodných organizácií len v súčinnosti s prezidentom 

SZPZ 
• spolu s ŠTK navrhovať reprezentáciu SZPZ 
• zúčastňovať sa prezídií SZPZ so správou o činnosti 
• zúčastňovať sa kongresu SZPZ so správou o činnosti 
• vykonávať činnosť trénera v SZPZ 
• dodržiavať Stanovy SZPZ a vnútorné smernice SZPZ 

__ 
__ 

2.ŠTK SZPZ 
 
Práva: 
• Preplácanie služobných ciest odsúhlasených Prezídiom SZPZ 
• zúčastňovať sa súťaží organizovaných v SZPZ 
 
Povinnosti: 
• navrhovať reprezentáciu v SZPZ s príslušným viceprezidentom 2x ročne –na suchu a na snehu 

k termínu určeného prezídiom SZPZ 
• zúčastňovať sa prezídií SZPZ so správou o činnosti 
• aktualizovať pretekárske pravidlá s príslušným viceprezidentom SZPZ 
• aktualizovať manuál pre organizovanie pretekov min. 1xročne 
• na preteky organizované v SZPZ určiť Delegáta SZPZ 
• zúčastňovať sa prezídií SZPZ so správou o činnosti 
• zúčastňovať sa kongresu SZPZ so správou o činnosti 
• vykonávať činnosť rozhodcu v SZPZ 
• na požiadanie člena SZPZ poradiť ,pomôcť a usmerniť v športovo technickej oblasti 
• dodržiavať Stanovy SZPZ a vnútorné smernice SZPZ 

__ 
__ 

3. RKK SZPZ 
 
Práva: 
• preplácanie služobných ciest odsúhlasených Prezídiom SZPZ 
• cestovanie na národné medzinárodné schôdze a kongresy odsúhlasené Prezídiom SZPZ 
• zúčastňovať sa prezídií SZPZ so správou o činnosti 
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Povinnosti: 
• kontrola dodržiavania Stanov SZPZ - spolu s manažérom SZPZ 
• kontrola pretekárskeho poriadku SZPZ spolu s ŠTK, 
• kontrola vnútorných Smerníc SZPZ spolu s manažérom SZPZ 
• kontrola hospodárenia SZPZ 
• zúčastňovať sa kongresu SZPZ so správou o činnosti 
• zabezpečovať na požiadanie prezídia SZPZ činnosť Antidopingovej komisie SZPZ 
• dodržiavať Stanovy SZPZ a vnútorné smernice SZPZ 

__ 
__ 

4. ANTIDOPINGOVÁ KOMISIA 
 
Práva: 
• preplácanie služobných ciest odsúhlasených Prezídiom SZPZ 
• cestovanie na národné medzinárodné schôdze a kongresy odsúhlasené Prezídiom SZPZ 
• zúčastňovať sa prezídií SZPZ so správou o činnosti 
• vykonávať antidopingovú kontrolu, ktorej súčasťou je kontrola na alkohol s akceptovateľným 

výsledkom 0,00 
 
Povinnosti: 
• na požiadanie Prezídia SZPZ zabezpečiť kontrolu dodržiavania antidopingu v SZPZ 
• informovať prezídium SZPZ o výsledkoch kontroly 
• po zistení dopingu alebo alkoholu  u pretekára zabezpečiť okamžitú diskvalifikáciu pretekára 
• po zistení dopingu u psa zabezpečiť okamžitú diskvalifikáciu pretekára a psa  
• odmietnutie antidopingovej kontroly pretekára/psa a testu na alkohol bude automaticky 

považované za pozitívny nález 
• na požiadanie člena SZPZ poradiť, pomôcť a usmerniť  v oblasti antidopingu pretekára a psa 
• zúčastňovať sa kongresu SZPZ so správou o činnosti 
• dodržiavať Stanovy SZPZ a vnútorné smernice SZPZ 

__ 
___ 
__ 

5. PRETEKÁR SZPZ 
 
Práva: 
• zúčastňovať sa súťaží organizovaných v SZPZ 
• zúčastňovať sa pretekov ME, MS - len ako člen reprezentačného družstva 
• preplácanie služobných ciest (účasť na pretekov) odsúhlasených Prezídiom SZPZ podľa 

ekonomickej smernice 
 
Povinnosti: 
• na požiadanie člena Antidopingovej komisie SZPZ vykonať test na doping alebo alkohol 
• dodržiavať Stanovy SZPZ a vnútorné smernice SZPZ 
• zaregistrovať sa 1x ročne do súťažnej kategórie – na suchu/na snehu 
• na požiadanie prezídia SZPZ zaslať do určeného termínu požadované údaje a uhradiť stanovené 

členské 

 


