
S T A N O V Y 

Oblastného stolnotenisového zväzu 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 Čl. 1  Názov a sídlo 

  

1. Oblastný stolnotenisový zväz (ďalej ObSTZ) je športová organizácia, ktorá združuje členov /článok II./,                       

ktorí majú záujem o stolný tenis v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce (ďalej len oblasť). 

2. ObSTZ je občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť v súlade s Ústavou SR a všetkými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, Stanovami a všetkými vnútornými predpismi SSTZ, a to tak na území SR ako aj v zahraničí. Politická 

činnosť v rámci ObSTZ je neprípustná.  

3. Sídlom ObSTZ je Humenné, Osloboditeľov 3, PSČ 066 01.  

4. ObSTZ je členom Slovenského stolnotenisového zväzu (ďalej SSTZ) v Bratislave. 

 

Čl. 2  Hlavné úlohy 

1. ObSTZ zabezpečuje všestranný rozvoj stolného tenisu v oblasti. Spolupracuje so všetkými, ktorí majú záujem na 

rozvoji stolného tenisu.  

2. V rámci svojej pôsobnosti má ObSTZ právomoc výlučne v týchto činnostiach: 

  a) pomáha organizovať masový a organizuje a zabezpečuje výkonnostný stolný tenis v oblasti,  

b) vydáva a schvaľuje predpisy pre činnosť zväzu,  

c) určuje štruktúru a riadi súťaže v oblasti, vyhlasuje súťaže oblastné majstrovstvá mládeže, oblastné 

majstrovstvá dospelých a súťaží, ktorými ho poverí VsSTZ,  

d) hospodári so zvereným majetkom 

e) spolupracuje s Východoslovenským stolnotenisovým zväzom (ďalej VsSTZ) 

 3. Ďalej ObSTZ najmä: 

  a) spracováva rozpočet a priebežne kontroluje jeho plnenie, 

 b) stará sa o propagáciu a popularizáciu stolného tenisu,  

c) vedie evidenciu, štatistiku a archív stolnotenisového zväzu v oblasti,  

d) vykonáva iné činnosti súvisiace s hlavnými úlohami, cieľmi a poslaním zväzu 

 

 



II. ČLENSTVO  

Čl. 3  Členstvo v ObSTZ 

 1. Členom ObSTZ sú:  

a) kluby a oddiely v oblasti  

b) stolnotenisový klub, - ktorý v príslušnom súťažnom ročníku štartuje v súťažiach riadených ObSTZ, 

c) stolnotenisový hráč, - ktorý je v príslušnom súťažnom ročníku zapísaný na akejkoľvek platnej súpiske 

stolnotenisového klubu uvedeného v bode 1 písm. a/ tohto článku, alebo - ktorý má platnú registráciu SSTZ 

alebo evidenciu ObSTZ, avšak nie je zapísaným na žiadnej súpiske stolnotenisového klubu pre daný súťažný 

ročník a naposledy štartoval v klube riadenom ObSTZ, alebo - ktorý sa zúčastní akéhokoľvek podujatia riadeného 

ObSTZ  

d) stolnotenisový tréner, rozhodca - ktorý má platnú licenciu trénera alebo rozhodcu a vykonáva túto funkciu v 

súťažiach riadených ObSTZ, alebo na základe poverenia orgánov ObSTZ,  

e) stolnotenisový funkcionár, -ktorý zastupuje klub alebo hráča na podujatiach ObSTZ  

f) iná osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe poverenia niektorého orgánu ObSTZ 

2. Za čestných členov ObSTZ môžu byť konferenciou ObSTZ zvolené osoby, ktoré sa zvlášť výraznou mierou zaslúžili o 

rozvoj stolného tenisu.  

3. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa konferencií VsSTZ s hlasom poradným a zúčastňovať sa akcií poriadaných 

ObSTZ.  

4. Členovia ObSTZ, ktorí sa rozhodnú vstúpiť resp. vystúpiť zo zväzu, sú povinní splniť všetky záväzky vyplývajúce zo 

stanov.  

5. Členstvo vo ObSTZ zaniká dobrovoľným vystúpením, vylúčením, úmrtím člena, zánikom právnickej osoby a zánikom 

samotného zväzu. 

 

Čl. 4  Práva a povinnosti členov 

 1. Každý člen má najmä tieto práva:  

a) ako fyzická osoba staršia ako 18 rokov hlasovať, voliť a byť volený do orgánov zväzu, 

 b) podávať podnety a návrhy orgánom zväzu na ďalšiu činnosť,  

c) podávať pripomienky k činnosti zväzu,  

d) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach zväzu,  

e) ako fyzická osoba - delegát hlasovať na zasadnutí konferencie /len starší ako 18 rokov/,  

f) byť informovaný o aktivitách a rozhodnutiach orgánov zväzu,  

g) podieľať sa na príprave dokumentov a projektov zväzu,  

h) slobodne ukončiť členstvo vystúpením zo zväzu,  



2. Každý člen má najmä tieto povinnosti:  

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy a vnútorné predpisy zväzu,  

b) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov zväzu, 

  c/ pravidelne platiť členský príspevok v stanovenom termíne a výške,  

d/ nekonať v rozpore so záujmami a úlohami zväzu. 

 

III. ŠTRUKTÚRA ObSTZ 

Čl. 5  Štruktúra orgánov 

 1. Orgánmi ObSTZ sú:  

a) Konferencia 

 b) Výkonný výbor a jeho komisie  

c) Kontrolná komisia  

2. Poradným orgánom ObSTZ je aktív klubov. 

 

Čl. 6  Konferencia ObSTZ 

1. Najvyšším orgánom ObSTZ je konferencia, ktorú tvoria delegáti. Zvoláva ju výkonný výbor najmenej raz za štyri roky. 

Právo účasti na konferencii majú členovia a to - zástupcovia klubov, ktoré majú zastúpenie v súťažiach riadených ObSTZ, 

VsSTZ a SSTZ. 

2. Každý klub, ktorý má zastúpenie v súťažiach riadených ObSTZ, VsSTZ a SSTZ môže delegovať na konferenciu jedného 

delegáta. Delegát klubu má toľko hlasov, koľko mužstiev má daný  klub v súťažiach dospelých, riadených ObSTZ.. 

3. Termín a program konferencie oznámi VV ObSTZ najmenej mesiac pred jej uskutočnením.  

4. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná viac ako polovica hlasov všetkých delegátov. Všetky rozhodnutia 

prijímajú kolektívne. Pri ich prijímaní je potrebné mať súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. Ak konferencia nie je 

uznášaniaschopná, po polhodine od úradného začiatku je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet delegátov a hlasov.  

5. Konferenciu riadi predseda ObSTZ alebo poverený člen VV.  

6. Konferencia ObSTZ: 

  a) schvaľuje stanovy ObSTZ, ich zmeny a doplnky,  

b) volí VV v počte 3 až 5 členov a 2-člennú kontrolnú komisiu na 4-ročné obdobie,  

c) volí delegátov na konferencie VsSTZ,  

d) navrhuje zástupcu do každej z jednotlivých komisií VsTZ,  

e) prerokováva správy o činnosti VV a kontrolnej komisie za uplynulé obdobie a prijíma opatrenia pre ďalší 

rozvoj stolného tenisu,  



f) schvaľuje program rozvoja stolného tenisu v oblasti  

g) rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia ObSTZ, 

h) rozhoduje o zániku ObSTZ 

Čl. 7  Voľby 

1. Voľby členov VV sa konajú na konferencii ObSTZ podľa zásad volebného poriadku schváleného konferenciou.  

2. Právo voliť, prijímať rozhodnutia a byť volení majú všetci delegáti konferencie.  

3. Voľby sa konajú podľa rozhodnutia konferencie verejne, alebo tajne.  

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.  

5. Pokiaľ sa člen VV vzdá svojej funkcie, alebo z iného dôvodu prestane vykonávať svoje povinnosti v období medzi 

konferenciami, môže VV doplniť svoje zloženie. Tohto člena musí schváliť najbližšia konferencia ObSTZ. 

 

Čl. 8  Mimoriadna konferencia  

1. Mimoriadna konferencia ObSTZ musí byť zvolaná, ak o to požiada najmenej 1/3 hlasov všetkých delegátov, ktoré majú 

právo vyslať svojho zástupcu na konferenciu ObSTZ. VV zvolá mimoriadnu konferenciu do jedného mesiaca od prijatia 

žiadosti.  

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

 

Čl. 9  Výkonný výbor ObSTZ a predseda  

1. Predseda a výkonný výbor sú volení konferenciou na 4-ročné obdobie.  

2. Najprv sa volí predseda výkonného výboru. Volia ho delegáti konferencie z prihlásených kandidátov.  

3. Následne sa volia členovia výkonného výboru ObSTZ, ktorý má spolu s predsedom 3 až 5 členov. 

 4. VV si volí zo svojich členov podpredsedu. Podrobnosti o činnosti VV upraví vnútorný predpis.  

5. VV riadi činnosť ObSTZ, riadi majstrovské súťaže družstiev a jednotlivcov.  

6. VV sa schádza podľa potreby minimálne 2x ročne.  

7. Na plnenie úloh si VV vytvorí najmenej tieto komisie:  a) športovo-technická 

  b) komisia mládeže 

  c) ekonomická 

8. Predsedami jednotlivých komisií sú členovia VV. Komisie sa schádzajú podľa potreby.  

9. Náplň práce komisií určuje VV.  



10. Funkčné obdobie predsedu a členov VV končí až zvolením nového VV a sú teda povinní vykonávať svoju funkciu aj po 

skončení volebného obdobia do zvolenia nových orgánov.  

11. Každá komisia VV ako aj kontrolná komisia je povinná 1x ročne k 30.06. vyhotoviť správu o svojej činnosti za 

predchádzajúce obdobie a uverejniť ju na webovej stránke ObSTZ. Za vyhotovenie a uverejnenie správy zodpovedá 

predseda komisie.  

12. Delegát alebo člen orgánu ObSTZ nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak sa rozhoduje o jeho vylúčení. 

 

Čl. 10  Kontrolná komisia  

1. Na kontrolu činnosti ObSTZ si konferencia volí 2-člennú kontrolnú komisiu (predsedu a 1 člena)  

2. Komisia sa schádza podľa potreby. Členovia kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zasadnutí VV.  

3. Kontrolná komisia predkladá správu na konferenciu resp. mimoriadnu konferenciu ObSTZ a podáva správu  alebo 

kontrolné zistenie na základe podnetov členov ObSTZ.  

4. Podrobnosti o činnosti kontrolnej komisie upraví vnútorný predpis. 

 

Čl. 11  Aktív klubov 

VV zvoláva pred začiatkom súťažného ročníka aktív klubov, na ktorom sú členovia informovaný o nadchádzajúcom 

súťažnom ročníku, a po jej skončení, kde vyhodnotí uplynulý súťažný ročník. Prijíma odporúčania pre VV v športovo-

technickej oblasti. Na aktíve klubov majú právo účasti zástupcovia klubov, ktorých mužstvá majú zastúpenie v súťažiach 

riadených ObSTZ. 

 

Čl. 12 Organizácia vyšších a nižších stupňov 

1. Slovenský stolnotenisový zväz 

  a) Slovenský stolnotenisový zväz je vrcholnou stolnotenisovou organizáciou, ktorého 

  členovia vyvíjajú činnosť aj na území okresov Humenné, Snina a Medzilaborce 

2. Východoslovenský stolnotenisový zväz 

  a) Vo veciach riadenia majstrovských súťaží je ObSTZ povinný spolupracovať s VsSTZ 

  prostredníctvom svojho výkonného výboru a dávať k dispozícií všetky úradné správy ObSTZ 

 

Čl. 13 Vzťah ObSTZ k Východoslovenskému stolnotenisovému zväzu (VsSTZ) 

 

1. ObSTZ úzko spolupracuje s VsSTZ 

2. V oblasti riadenia súťaží je ObSTZ povinný sprístupniť VsSTZ podklady pre riadenie majstrovských 

     súťaží v náväznosti na regionálne súťaže. 

3. ObSTZ vyžaduje od VsSTZ informácie o krajských súťažiach a zaraďovanie družstiev 

     a jednotlivcov do regionálnych súťaží podľa platných smerníc a pokynov . 

4. ObSTZ je povinný informovať prostredníctvom svojich úradných správ o priebehu oblastnej 

     súťaži, aby bola zabezpečená jej náväznosť na súťaže Východoslovenského regiónu a je  povinný nahlásiť každú  

zmenu štatutárneho orgánu. 



IV. 

PRÁVNA SUBJEKTIVITA A HOSPODÁRENIE ObSTZ 

 

Čl. 14   Právna subjektivita 

ObSTZ je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. ObSTZ navonok zastupuje ako štatutárny 

zástupca predseda ObSTZ alebo poverený člen. 

 

                                                       Čl. 15  Majetok ObSTZ 

1. Majetok ObSTZ tvoria najmä: 

  a) Poplatky oddielov ako štartovné, poplatky za registrácie, za prestupy a hosťovania hráčov, peňažných trestov  

ukladaných v súťažiach riadených ObSTZ 

  b) Dotácie a dary, granty, sponzorské príspevky 

  c) Iné príjmy z vlastnej činnosti a majetku zväzu 

2. Finančné prostriedky združenia sú uložené v pokladni zväzu alebo na bankovom účte. Príkazy k platbám alebo 

    akékoľvek iné finančné operácie podpisuje predseda, ktorý môže touto činnosťou písomne splnomocniť aj niektorého   

člena výkonného výboru. 

Čl. 16  Finančné hospodárenie 

ObSTZ hospodári na základe schváleného finančného rozpočtu na kalendárny rok, ktoré riadi predseda a ekonomická 

komisia. 

Čl. 17  Označenie zväzu 

ObSTZ je pri svojej činnosti oprávnený používať označenia, najmä pečiatky, hlavičkový papier, znaky a symboly a logá, 

prípadne iné predmety, ktoré ho identifikujú. Použitie tohto označenia inými subjektmi ako orgánmi zväzu  je možné 

len po predchádzajúcom súhlase štatutárneho zástupcu zväzu, resp. ním povereným členom. 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 18  Zánik ObSTZ 

1. ObSTZ zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením. 

    K takýmto rozhodnutiam je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných delegátov konferencie. 

2. Konferencia rozhoduje o vysporiadaní majetku ObSTZ. Ak pri zániku zväzu jeho majetok neprechádza na   právneho 

nástupcu, vykoná sa jeho majetkové vysporiadanie a likvidácia. Na návrh predsedu združenia členská  schôdza zároveň 

vymenuje likvidátora /resp. likvidačnú komisiu /, ktorý vykoná právne a majetkové vysporiadanie  združenia a zabezpečí 

ukončenie jeho činností. Pri likvidácií sa najskôr prednostne uhradia všetky záväzky združenia. 

Čl. 19  Účinnosť stanov 

1. Stanovy ObSTZ boli schválené na konferencií ObSTZ dňa . .2018 v Humennom. 

2. Záväzný výklad stanov ako aj ich vnútorných predpisov zväzu vykonáva s konečnou platnosťou Výkonný výbor ObSTZ. 

           

       Návrh vypracoval Tomáš Korba, 31.4.2018 v Humennom 


