
8. Rokovací  poriadok 
kontrolnej  komisie  Slovenského  stolnotenisového  zväzu 

Kontrolná komisia Slovenského stolnotenisového zväzu (ďalej len „KK“), vytvorená 
v zmysle Článku 17. Stanov SSTZ, je oprávnená kontrolovať  činnosť a hospodárenie   
Výkonného výboru SSTZ ( ďalej len „VV“) a chráni oprávnené záujmy všetkých subjektov, 
združených v SSTZ. 

8.1 Zloženie  KK 

KK je trojčlenná. Členovia komisie sú volení Celoslovenskou konferenciou SSTZ na 
štvorročné funkčné obdobie medzi volebnými konferenciami. Zvolení členovia KK si zvolia 
predsedu KK. 

8.2 Rozsah  pôsobnosti  KK 

KK vykonáva činnosti stanovené platným znením Stanov SSTZ, Registračného poriadku, 
Prestupového poriadku, Súťažného poriadku a Disciplinárneho poriadku stolného tenisu 
a  rozhodnutiami konferencií SSTZ. KK je oprávnená preskúmať všetky rozhodnutia orgánov 
SSTZ, proti ktorým boli vznesené písomné námietky, s výnimkou rozhodnutí Konferencie 
SSTZ.. 

8.3 Postup  pri  konaní  na preskúmanie rozhodnutia 
 

8.3.1  O začatí  konania na preskúmanie rozhodnutia (Ďalej len „konanie“) rozhoduje KK na 
základe písomného návrhu, ktorý je oprávnený podať každý člen, alebo orgán SSTZ a musí 
obsahovať nasledujúce náležitosti: 
a/  fotokópiu rozhodnutia, ktoré je návrhom napadnuté; 
b/  uvedenie dôvodu podania návrhu, najmä rozpor napadnutého rozhodnutia s platnými  
     predpismi SSTZ; 
c/  návrh rozhodnutia, požadovaného  navrhovateľom; 
d/  všetky listinné dôkazy, ktoré navrhovateľ považuje za potrebné; 
e/  doklad o zaplatení poplatku 20,- EUR s tým, že ak navrhovateľ vo veci v plnom  
     rozsahu uspeje poplatok mu bude v plnej výške vrátený a ak navrhovateľ vo veci uspeje  
     čiastočne bude mu poplatok vrátený v primeranej výške podľa rozhodnutia KK.             
     Poplatok  sa poukazuje obvyklým spôsobom na sekretariát SSTZ. 
 
8.3.2  
 KK návrh posúdi a ak zistí, že nie sú splnené všetky podmienky pre začatie konania konanie 
nezačne a návrh s odôvodnením vráti navrhovateľovi. 
 
8.3.3  
V prípade, že KK rozhodne o začatí konania, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti 
navrhovateľa a orgán SSTZ, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Súčasne tento orgán vyzve, 
aby najneskôr do dvoch týždňov zaslal KK písomné stanovisko k predmetnej záležitosti. KK 
je tiež oprávnená vyzvať orgány SSTZ a dotknutých účastníkov konania, aby preukázali 
okolnosti vedúce k vydaniu napadnutého rozhodnutia a aby predložili dôkazy. 
 
 



8.3.4.  
O svojom konečnom rozhodnutí o návrhu vyhotoví KK „Protokol o priebehu konania na 
preskúmanie rozhodnutia“. Tento protokol musí byť doručený navrhovateľovi a všetkým 
orgánom, ktorých činnosti sa napadnuté rozhodnutie týkalo. 
 
8.3.5. 
Ak to charakter návrhu dovoľuje vychádza KK len z písomných dokladov, poskytnutých 
navrhovateľom a orgánmi SSTZ, ktorých činnosti sa napadnuté rozhodnutie týkalo. 
 
8.3.6 
V prípadoch konania o rozhodnutiach športovo-technického charakteru, ktoré majú dopad na 
plynulé pokračovanie súťaží, KK z procesných dôvodov nemôže zaručiť včasné vydanie 
Protokolu o priebehu konania na preskúmanie rozhodnutia a rozhodnutie KK nemôže mať 
retroaktívny účinok. 
 
8.3.7 
Rozhodnutie KK, uvedené v závere protokolu, je konečné a nie je možné sa proti nemu 
v rámci SSTZ odvolať. Toto konečné rozhodnutie komisie môže zmeniť len celoslovenská 
konferencia SSTZ 
 
8.4. Rozsah  právomocí  KK 
 
8.4.1 

KK je oprávnená v plnom rozsahu, alebo aj čiastočne vyhovieť návrhu, zamietnuť ho, 
prípadne rozhodnúť podľa svojho uváženia, pričom nie je viazaná návrhom navrhovateľa. 

8.4.2 

KK je oprávnená na základe výsledku svojho šetrenia  požiadať o prehodnotenie rozhodnutí  
všetkých orgánov SSTZ, ktoré boli vydané v rozpore s platnými predpismi SSTZ okrem 
rozhodnutí Celoslovenskej konferencie SSTZ. 

8.5 Záverečné  ustanovenia 
 

8.5.1 

Podanie návrhu na začatie konania nemá odkladný účinok vo vzťahu k napadnutému 
rozhodnutiu. 

8.5.2 

Tento rokovací poriadok bol schválený Celoslovenskou konferenciou SSTZ dňa 4.7.2009 a od 
tohto dňa nadobudla platnosť a účinnosť. 

Bratislava, júl 2009 


