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4. Konferencia VsSTZ:
':!:p506
a) schvaľuje stanovy VsSTZ, ich zmeny a dopu·tIQ:...-_
b) volí VY v počte 5 až 9 členov a 3-člennú kontrolnú komisiu na 4-ročné obdobie,
c) stanoví kľúč voľby a volí delegátov na konferenciu SSTZ
d) môže navrhnúť najviac dvoch zástupcov paritne do každej z jednotlivých
komisií SSTZ
e) volí za každý kraj paritne zástupcu do Dozornej rady SSTZ
f) prerokováva správy o činnosti VY a kontrolnej komisie za uplynulé obdobie
a prijíma opatrenia pre ďalší rozvoj stolného tenisu,
g) poveruje delegátov volených na konferenciu SSTZ a členov VY SSTZ za VsSTZ,
aby na týchto fórach prezentovali postoje a predniesli návrhy schválené krajskou
konferenciou VsSTZ
h) schvaľuje program rozvoja stolného tenisu v kraji,
i) rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia VsSTZ,
j) rozhoduje o zániku VsSTZ
ČI.7

Rada VsSTZ
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3. Konferenciu riadi predseda VsSTZ alebo PoV~?ý ~~

v

ČI.9

Vol'by

1. Vol'by členov VY sa konajú na konferencii VsSTZ podl'a zásad volebného poriadku
schváleného konferenciou.
2. Právo voliť, prijímať rozhodnutia a byť volení majú všetci pozvaní delegáti konferencie.
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Čl. 10

Výkonný výbor VsSTZ a predseda

l. Predseda a výkonný výbor sú volení konferenciou na 4-ročné obdobie.
2. Najprv sa volí predseda výkonného výboru. Volia ho delegáti konferencie
spomedzi prihlásených kandidátov
3. Následne sa volia členovia výkonného výboru V sSTZ
VV VsSTZ má spolu s predsedom 5 až 9 členov.
4. VY si volí spomedzi svojich členov podpredsedu
5. VY riadi činnosť VsSTZ, riadi majstrovské súťaže družstiev a jednotlivcov
6. VY sa schádza spravidla Ix mesačne.
7. Na splnenie úloh si VY vytvorí najmenej tieto komisie:
• športovo-technická, disciplinárna
• komisia pre masový rozvoj a styk s okresmi
• komisia mládeže
• ekonomická
• rozhodcovská
• metodicko-vzdelávacia
8. Predsedami jednotlivých komisii sú členovia VY. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
9. Náplň práce komisií určuje VY.

3. Voľby sa konajú podľa rozhodnutia konferencie verejne, alebo tajne.
Čl. 11
4. Predseda ako aj členovia VV môžu byť z dôvodov neplnenia svojich povinností, alebo
straty dôvery odvolaní zo svojich funkcií. Odvolanie vykoná konferencia, alebo
mimoriadna konferencia.
Pokiaľ sa člen VY vzdá svojej funkcie, alebo z iného dôvodu prestane vykonávať svoje
povinnosti v období medzi konferenciami, môže VY doplniť svoje zloženie.
Toto musí schváliť najbližšie rada VsSTZ, alebo konferencia VY.
Čl. 8

Mimoriadna konferencia

1. Mimoriadna konferencia VsSTZ musí byť zvolená ak o to požiada najmenej 1/3 oddielov,
ktoré majú právo vyslať svojho zástupcu na konferenciu VsSTZ, resp. VY a to do
jedného mesiaca od prijatia žiadosti resp. rozhodnutia VY.

Kontrolná komisia

1. Na kontrolu činnosti VY, Rady a hospodárenia si VsSTZ volí konferencia
kontrolnú komisiu.
2. Predsedu si volia spomedzi seba členovia komisie.

3. Komisia sa schádza minimálne 2x ročne. Jej predseda má oprávnenie zúčastňovať sa
rokovaní VY s hlasom poradným.
4. Komisia predkladá správu na konferenciu resp. mimoriadnu konferenciu VsSTZ, a podáva
správu alebo kontrolné zistenie na požiadanie VY alebo na základe rozhodnutia rady.

2. Mimoriadna konferencia VsSTZ má všetky oprávnenia riadnej konferencie (článok 6
Stanov).
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