ŠTATÚT
komisií Výkonného výboru VsSTZ
Článok 1
Postavenie a pôsobnosť komisií VV
1. VV VsSTZ si pre riešenie problematiky a plnenie úloh v danej oblasti činnosti,
v súlade so Stanovami VsSTZ, zriaďuje odborné komisie VV (ďalej len komisie).
2. Komisie sú odborné špecializované orgány, ktoré tvoria skupiny odborníkov
a expertov stolného tenisu. Komisie vedú predsedovia – členovia VV na základe
schválenia VV VsSTZ.
3. Komisie majú odborno-poradenský regionálny charakter riešenia, vykonávania
a zabezpečovania úloh, vyplývajúcich z činnosti VV VsSTZ, jeho uznesení
a rozhodnutí. Riešia odborno-riadiace, usmerňovacie, koordinačné, obsahovoprogramové, metodické, vzdelávacie, informačné, športovo-technické a ekonomickomateriálne otázky súčasného i perspektívneho vývoja stolného tenisu.
4. Komisie, v súlade s termínovým a programovým plánom zasadnutí VV VsSTZ,
pripravujú návrhy a písomné podklady pre jeho rokovanie.
5. Návrhy komisií, resp. ďalšiu problematiku a aktuálne informácie z danej oblasti
činnosti na zasadnutia VV predkladajú ich predsedovia.
6. Komisie pri riešení spoločných otázok stolného tenisu vzájomne spolupracujú
a koordinujú termínové, obsahové a organizačné kroky činnosti. Problémové otázky
rieši a rozhoduje VV VsSTZ.
Článok 2
Organizačná štruktúra komisií VV
1. Komisie VV VsSTZ:
a) Kontrolná,
b) Športovo – technická (ŠTK ),
c) Ekonomická a matričná,
d) Mládeže,
e) Trénersko – metodická a rozhodcovská,
f) Disciplinárna.
2. V prípade potreby riešenia činnosti VsSTZ môže VV zriadiť i niektorú ďalšiu
komisiu.
3. VV VsSTZ si môže pre krátkodobé riešenie aktuálnej problematiky VsSTZ zriadiť
špecializovanú komisiu, resp. pracovný tím so špecifickým určením podľa
rozhodnutia VV.
Článok 3
Členstvo v komisiách VV
1. Členmi komisií VV, v počte 3 – 5 osôb, sú odborníci a špecialisti a experti stolného
tenisu
s predpokladmi a schopnosťami regionálneho riešenia problematiky
v príslušnej oblasti činnosti VsSTZ.

-22. Členov komisií VV na návrh predsedu komisie schvaľuje VV VsSTZ. Členstvo je
potvrdené menovacím dekrétom VV VsSTZ na príslušné funkčné obdobie.
Odôvodnené zmeny v členstve komisií VV schvaľuje na návrh predsedu komisie VV
VsSTZ na svojom zasadnutí. Takáto zmena je uvedená v zápise VV.
3. Členovia komisií sa tvorivo zapájajú do riešenia danej problematiky, podieľajú sa na
tvorbe návrhov a zúčastňujú sa zasadnutí komisie, seminároch a stolnotenisových
akciách.
4. Na zasadnutiach komisií sa okrem jej riadnych členov môžu na základe pozvania
predsedu zúčastniť aj niektorí ďalší odborníci, resp. zástupcovia príslušných klubov
a oddielov podľa predmetu rokovania.
Článok 4
Predmet činnosti komisií VV
1. Činnosť komisií VV vyplýva z úloh, uznesení a rozhodnutí VV, zo záverov
celoslovenskej a krajskej konferencie SSTZ, zasadnutí a záverov rady ST SR
a obsahu činnosti VV VsSTZ ako celku a jednotlivých oblastí stolného tenisu.
2. Obsahové a programové zameranie činnosti komisií vychádza z hlavných úloh rozvoja
stolného tenisu na Slovensku na rok 2006 s výhľadom do r. 2009.
3. Komisie riešia, vykonávajú a zabezpečujú špecifickú činnosť, danú predmetom
rámcovej náplne činnosti komisie VV, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Komisie VV zasadajú podľa špecifických potrieb komisie. Zasadnutia komisií sú
zvolávané pozvánkou. Program rokovania stanovuje predseda komisie. DK a ŠTK
rozhoduje o previneniach v trojčlenných senátoch navrhnutých predsedom komisie.
2. Za agendu a chod činnosti komisií VV zodpovedá predseda komisie VsSTZ. Zo
zasadnutí komisií sa vyhotovuje zápis dvojmo, ktorého správnosť potvrdzuje predseda
komisie. Agenda komisie je uložená u predsedu komisie. Ak návrh komisie schvaľuje
výkonný výbor, jeden zápis komisie tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice z VV.
3. Činnosť komisií VV je finančne zabezpečená VsSTZ. Finančné krytie konkrétnych
návrhov a akcií schvaľuje VV.
4. Členovia komisií majú náklady spojené s účasťou na zasadnutiach komisie hradené
VsSTZ.
5. Tento štatút bol prejednaný a schválený na zasadnutí VV VsSTZ dňa 9. 11. 2005.
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predseda VsSTZ

