
NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ 

________________________________________________________________________________ 

 

Krajská konferenciu NSTZ sa bude konať 

v piatok 12. mája 2017 o 17:00 v Kultúrnom dome vo Volkovciach 

a bude spojená s vyhodnotením s.r. 2016/17 a prípravou s.r. 2017/18. 

 

 

Ihneď po skončení konferencie bude školenie ohľadom vypisovania elektronickej súpisky. 

Žiadame kluby o zabezpečenie svojho zástupcu, pretože VV NSTZ odsúhlasil na sezónu 2017/18 

klubu za bezchybne vyplnené súpisky dotáciu 30 ks trojhviezdičkových loptičiek. 

 

 

 

PROGRAM KONFRENCIE NSTZ: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu a pracovného predsedníctva 

3. Návrh rokovacieho a volebného poriadku 

4. Voľby pracovných komisií - mandátovej, volebnej a návrhovej 

5. Správa o činnosti NSTZ 

6. Správa o hospodárení NSTZ 

7. Správa kontrolnej komisie NSTZ 

8. Správa mandátovej komisie 

9. Diskusia 

10. Voľby - predsedu NSTZ 

 - tajomníka NSTZ 

 - kontrolnej komisie NSTZ 

 - delegátov a náhradníkov na konferenciu SSTZ 

 - kandidátov do VV SSTZ 

 - kandidátov na predsedu, podpredsedu a člena disciplinárnej komisie SSTZ 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

 

 

Príloha: Návrh rokovacieho poriadku konferencie. 

 

Návrhy kandidátov na volené funkcie za váš klub zaslať mailom na: matus.bajzik@gmail.com 

najneskôr do stredy 10.5.2017. 
 

 

 

          VV NSTZ 

 

mailto:matus.bajzik@gmail.com


Návrh rokovacieho poriadku konferencie NSTZ 

Riadenie konferencie: Riadi ju poverený člen zvoleného pracovného  predsedníctva. 

     Program konferencie je uvedený v pozvánke. 
 

Pracovné komisie: 3-členné komisie sa volia z radov delegátov (komisie možno aj zlúčiť) 

a/  Mandátová komisia – predkladá správu o účasti, jej členovia 

–  overujú platnosť mandátu delegátov  - kontrola prezentácie 

–  právoplatnosť uznášania konferencie pri jednotlivých hlasovaniach 

–  jej členovia – skrutátori – vyhodnocujú jednotlivé  hlasovania 

     b/   Návrhová komisia - spracováva na základe prednesených správ a diskusných príspevkov 

 návrh uznesenia, ktorý zahrňuje aj výsledky volieb 

     c/  Volebná komisia - riadi voľby, hlasovanie môže byť verejné alebo tajné 

- n a v r h u j e  na schválenie (v zmysle Volebného poriadku  SSTZ, 

čl.8, bod 2. na celoslovenskej konferencii majú právo byť volení  len 

kandidáti, ktorí boli nominovaní konferenciou KSTZ. KSTZ môže (aj 

nemusí) navrhnúť na každú funkciu vo VV SSTZ i v disciplinárnej 

komisii  len jedného kandidáta, ktorý môže byť aj z iného kraja) 

 - kandidátov na funkcie vo  VV SSTZ (max. 9 osôb) 

 - predsedu SSTZ 

 - člen  zodpovedný za   komisiu športovej  reprezentácie 

 - člen  zodpovedný za  športovo-technickú  komisiu 

 - člen zodpovedný za  komisiu mládeže 

 - člen zodpovedný za  komisiu rozhodcov 

 - člen  zodpovedný za  trénersko-metodickú komisiu a vzdelávanie 

 - člen zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport 

 - člen ako zástupca  športovcov 

 - člen  zodpovedný za ekonomické otázky a marketing 

 - kandidátov na funkcie v disciplinárnej komisii (max. 3 osoby) 

 - predsedu disciplinárnej komisie SSTZ 

 - podpredsedu disciplinárnej komisie SSTZ 

 - člena disciplinárnej komisie SSTZ 

 Samotná voľba VV SSTZ bude na konferencii SSTZ 16.6.2017 v BA. 

 - v y h l á s i  výsledky volieb a vypracuje  protokol o výsledkoch volieb 
 

Rokovanie konferencie: Konferencia KSTZ  rokuje, rozhoduje, volí a potvrdzuje orgány 

KSTZ a uznáša sa podľa schváleného programu, rokovacieho a volebného poriadku v súlade so 

stanovami. Všetky rozhodnutia sa prijímajú kolektívne hlasovaním. Pri ich prijímaní je potrebný 

súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny prezentovaných delegátov alebo podľa platných stanov KSTZ. 

(v prípade  pochybností sa vychádza  zo stavu pred  hlasovaním).  
 

Hlasovanie a rozhodovanie: Právo hlasovať a byť volení majú len delegáti s hlasova-

cím právom osobne prítomní. Každý navrhovaný kandidát musí vysloviť súhlas so svojou 

voľbou. Hlasovanie o procedurálnych otázkach je verejné.  Verejne sa hlasuje zdvihnutím mandátu. 

Voľby sa konajú tajným alebo verejným hlasovaním – zmena je možná rozhodnutím konferencie. 
 

Diskusia: Môžu sa jej zúčastniť všetci delegáti s hlasovacím právom - a hostia so súhlasom  

predsedníctva. Delegáti sa hlásia do diskusie zdvihnutím ruky. Každý delegát môže v diskusnom 

príspevku podávať návrhy a pripomienky. Delegát sa môže prihlásiť do diskusie len k jednému 

diskusnému príspevku. Diskusný príspevok môže trvať max. 5 min., faktická pripomienka 1 min. Po 

prekročení tohto časového limitu, predsedajúci odoberie slovo diskutujúcemu. Konferencia môže 

odsúhlasiť predĺženie diskusného príspevku maximálne o ďalších 5 min. 

Pri návrhoch na zmenu Stanov KSTZ musí predkladajúci presne uviesť článok a text zmeny stanov. 

Návrhy a a pripomienky, ku ktorým  nebude možné zaujať stanovisko v priebehu rokovania 

konferencie, budú prerokované na najbližšej schôdzi VV a odpoveď bude zaslaná písomne. 


