
Schválené VV SSTZ zo dňa 20.9.2016                    

                       

Štatút  legislatívnej   komisie SSTZ 

 
Č l á n o k   I. 

Postavenie komisie 

 

1.  Legislatívna  komisia SSTZ (ďalej len LK SSTZ) je odbornou komisiou Výkonného výboru 

SSTZ, ktorá vznikla na základe Stanov SSTZ podľa čl.44 – odborné komisie SSTZ  a 

uznesenia mimoriadnej konferencie SSTZ podľa bodu IV. ods. f. 

 

2.  LK SSTZ  vykonáva svoju činnosť na pôde SSTZ v zmysle stanov, vykonávacích predpisov 

a opatrení VV SSTZ a podľa tohto „Štatútu“. 

 

3.   VV SSTZ si na zabezpečenie legislatívnej  činnosti  SSTZ    vytvára legislatívnu komisiu   

      ako  poradný orgán VV SSTZ.  Legislatívna komisia je zložená zo 4 členov . Každý  

      KSTZ môže navrhnúť jedného člena do LK SSTZ a z uvedených kandidátov VV SSTZ    

      zvolí  predsedu a 3 členov KK SSTZ v zmysle Stanov SSTZ , článku 44,  

      ods. 5. V prípade odstúpenia, alebo odvolania členy LK SSTZ nastupuje na jeho miesto   

      ďalší z kandidátov navrhnutých KSTZ na základe  voľby  alebo výberu VV SSTZ.   

Predseda LK SSTZ je podľa potreby prizývaný na zasadnutia VV SSTZ. 

 

Č l á n o k  II. 

Úlohy legislatívnej komisie SSTZ 

 
3.  Zabezpečuje legislatívnu činnosť SSTZ, podieľa sa na vypracovávaní legislatívnych 

podkladov, Stanov SSTZ,  štatútov, smerníc a pokynov SSTZ. 

 

4.  Sústreďuje a pripravuje návrhy na zmeny a doplnky Súboru predpisov a Stanov SSTZ. 

 

5.  Zabezpečuje uplatňovanie a aplikáciu zásadných smerníc, pokynov,  pravidiel a predpisov  - 

Handbooku ITTF a ETTU do legislatívy SSTZ. 

 

6.  Dbá o aplikáciu smerníc a pokynov NR SR, MŠVVaŠ , SOV, KŠZ SR a  orgánov 

samosprávy do legislatívnych noriem SSTZ a jeho činnosti. 

 

7.  Odborne  napomáha pri tvorbe legislatívy KSTZ, ligových oddielov a klubov SR (Stanovy, 

organizačné poriadky, rokovacie poriadky, štatúty). 

 

8.  Môže využívať internetovú stránku SSTZ a časopis  „Slovenský stolný tenis“ na 

zverejňovanie  aktuálnych , resp. publikuje tu príslušné smernice a pokyny SSTZ. 

 

Č l á n o k   III. 

Záverečné ustanovenie 

 
9.  LK SSTZ  zasadá podľa potreby, najmenej  dvakrát ročne.  

10. Komisia je spravidla ustanovená na rovnaké funkčné  obdobie ako VV SSTZ.  

11.  Činnosť komisie je zabezpečovaná z rozpočtu VV SSTZ. 

12. Agenda LK SSTZ  je uložená na sekretariáte SSTZ. 


