
Štatút 
Komisie mládeže BSTZ 

  
 

Kapitola I. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Komisia mládeže BSTZ (ďalej len „KM BSTZ“ alebo „komisia“) vo volebnom období 

2016 – 2020 bola zriadená ako stála komisia rozhodnutím VV BSTZ. 
 

2. Komisia je zložená zo zástupcov stolnotenisových klubov pracujúcich s mládežou, 
ktorých sídlo je v Bratislavskom kraji a ktoré o to prejavia záujem. V termíne, ktorý 
určí VV BSTZ, delegujú príslušné kluby svojho zástupcu do KM BSTZ. Za daný klub 
môže byť v komisii len jeden zástupca. Zloženie komisie schvaľuje VV BSTZ. 
 

3. Činnosť KM BSTZ vychádza z vlastnej poznávacej iniciatívy, z podnetov VV BSTZ a 
iných subjektov, a svoju činnosť vykonáva v súlade s cieľmi BSTZ. 
 

4. Komisia mládeže  
a) riadi v spolupráci s určeným členom ŠTK po športovo-technickej stránke 

bodovacie turnaje mládeže v Bratislavskom kraji, dlhodobé súťaže mládeže, 
prípadne iné súťaže mládeže organizované BSTZ, 

b) vypracováva plán turnajov mládeže, návrh propozícií, termínov a ostatných 
podmienok mládežníckych turnajov v Bratislavskom kraji, 

c) navrhuje možnosti zefektívnenia a zvýšenia kvality činnosti klubov pri práci s 
mládežou, 

d) navrhuje riešenia podmienok pre reprezentantov SR, ktorí pôsobia v kluboch 
BSTZ tak, aby boli v prospech ich výkonnostného rastu, 

e) navrhuje systém prerozdeľovania financií pre mládež a opatrenia tak, aby 
vložené finančné prostriedky boli čo najefektívnejšie využité pre výkonnostný rast 
mládeže Bratislavského kraja a reprezentáciu kraja na slovenskej aj 
medzinárodnej úrovni, 

f) navrhuje možnosti vedúce k motivácii klubov pracovať s mládežou, a to najmä 
formou finančnej podpory na základe výsledkov dosiahnutých jednotlivcami, 

g) navrhuje možnosti pre aktívne zabezpečenie podpory klubov z vonkajších 
zdrojov. 

 
5. KM BSTZ je poradným a iniciatívnym orgánom VV BSTZ. Výkonnú právomoc jej môže 

udeliť VV BSTZ. 
 

 
Kapitola II. 

Zloženie a obsadenie komisie 
 

1. Na čele KM BSTZ je predseda komisie, ktorý: 

a) zastupuje komisiu navonok, 

b) riadi a organizuje činnosť komisie, 

c) zvoláva a vedie zasadnutia komisie, 

d) je volený VV BSTZ z radov členov VV BSTZ, 

e) zabezpečuje i iné úlohy, ktorými ho poverí VV BSTZ alebo KM BSTZ, 

f) podpisuje zápisnicu zo zasadnutia komisie. 

 



2. Členovia KM BSTZ 

a) sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, 

b) majú právo predkladať vlastné návrhy a vznášať pripomienky a pozmeňujúce 
návrhy k materiálom prerokovávaných komisiou, 

c) plnia úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí.  

 
3. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi 

komisie.  
 

4. Ak sa člen komisie bez ospravedlnenia opakovane alebo dlhodobo nezúčastňuje 
zasadnutí komisie, predseda komisie po prerokovaní v KM BSTZ podá na VV BSTZ 
návrh na jeho odvolanie. 
  

5. Predseda a členovia KM BSTZ vykonávajú svoju funkciu ako čestnú, bez nároku na 
odmenu. 
 

6. Predseda a členovia komisie majú nárok na náhradu priamych nákladov, ktoré im z 
výkonu funkcie vznikli. Takéto náklady však musí vopred schváliť VV BSTZ. 
 

7. Zoznam členov KM BSTZ je v prílohe a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto štatútu. 
 
 
 

Kapitola III. 
Funkčné obdobie 

 
1. Funkčné obdobie predsedu a členov KM BSTZ je 4-ročné a je zhodné s funkčným 

obdobím VV BSTZ. 
 

2. Funkčné obdobie predsedu a člena komisie začína plynúť odo dňa ich riadneho 
zvolenia do funkcie. 
 

3. Predseda a člen komisie sa môže vzdať svojej funkcie aj pred skončením funkčného 
obdobia písomným oznámením doručeným VV BSTZ. 
 

4. V prípade uvoľnenia miesta člena komisie môže nového člena komisie kooptovať  
VV BSTZ na návrh predsedu KM BSTZ. 

 
 
 

Kapitola IV. 
Rokovanie komisie 

 
1. Zasadnutia komisie zvoláva predseda komisie z vlastnej vôle, z poverenia VV BSTZ 

alebo na podnet aspoň 30% členov KM BSTZ.  
 

2. Zasadnutie komisie môže viesť v prípade neprítomnosti predsedu komisie poverený 
člen komisie. 

 
3. Zasadnutia komisie sú verejné. Komisia vyhlási rokovanie za neverejné, ak sú 

predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných právnych 
predpisov. 
 



 
4. Po otvorení zasadnutia komisie zistí predsedajúci počet prítomných, neprítomných, 

ospravedlnených a neospravedlnených členov komisie a pozvaných hostí. 
Predsedajúci navrhne komisii schválenie programu rokovania, vrátane dodatočných 
návrhov alebo zmien. Členovia komisie môžu navrhnúť doplnenie alebo zmenu 
programu rokovania o prerokovanie naliehavých záležitostí alebo informácií. 
Predsedajúci dá o návrhu programu hlasovať. 
 

5. Do diskusie k bodom programu sa zapájajú jednotliví členovia komisie. Predseda 
môže udeliť slovo aj inej osobe prítomnej na rokovaní. 
 

6. Podľa povahy prerokovávanej veci môžu byť k jednotlivým bodom programu prizvané 
i ďalšie osoby z radov odborníkov podľa uváženia komisie, avšak bez práva hlasovať. 
 

7. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov. Rozhodnutie komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 
prítomných členov. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky. Každý člen komisie má 
jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu. 
 

8. O každom zasadnutí komisie vyhotoví vopred poverená osoba zápisnicu, v ktorej 
uvedie najmä: 

a) dátum a miesto zasadnutia komisie, 

b) kto zasadnutie komisie viedol, 

c) koľko členov komisie bolo prítomných, neprítomných a ospravedlnených na 
začiatku zasadnutia, 

d) počet pozvaných a hostí prítomných na rokovaní, 

e) schválený program rokovania, 

f) text uznesení s hlasovaním 

g) zápisnica musí byť zverejnená do 10 dní odo dňa zasadnutia komisie 

 
9. Originál zápisnice s prílohami je uložený u predsedu komisie. 

 

10. V prípade, že je potrebné o veci rozhodnúť bez zbytočného odkladu, je možné využiť 
hlasovanie per rollam (formou písomného vyjadrenia názoru bez potreby riadneho 
zasadnutia), spravidla prostredníctvom elektronickej pošty. Spracovanie výsledkov 
hlasovania zabezpečí predseda komisie.  

 
 

Kapitola V. 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento štatút schválila KM BSTZ na svojom zasadnutí dňa 26.08.2016.  
Štatút nadobúda účinnosť dňom 26.08.2016.  
 
 
V Bratislave, 26.8.2016 
 
Ing. Jaroslav Freund  
predseda KM BSTZ 
 
 
 



Príloha č. 1   
 

ZOZNAM ČLENOV KM BSTZ  
 

pre obdobie 2016 – 2020 
 
 
 

Por. Meno Funkcia Za klub E-mail Tel. 

1  Freund Jaroslav Predseda MSK Malacky jaro.freund@gmail.com  0907/561516 

2  Grežo Martin člen  ŠKST Karlova Ves martin.grezo1@gmail.com  0917/948390 

3  Bilský Ján člen  STK Devínska Nová Ves bilskyjan@gmail.com  0904/993462 

4  Juríková Zuzana člen  SPST Záhorská Bystrica jurikova@tchimo.sk  0905/638259 

5  Alexy Pavol člen  STK ZŠ Na bielenisku Pezinok pavol.alexy@stuba.sk  0903/461734 

6  Erdélsky Juraj člen  PST Stupava jima@stonline.sk  0905/901687 

7  Novák Milan člen  STO Veľký Biel milan.novak.ozo@gmail.com 0907/701538 

8  Horváth Vojtech člen  STK Blatné vojtech.horvath@gmail.com  0904/615715 

9  Čajkovič Andrej člen  STO Spoje  stospoje@stospoje.sk  0944/200612 

10  Vidová Andrea člen  STO Svätý Jur andreja.vidova@gmail.com  0907/287762 

11  Kalužný Branislav člen  ŠKST Feromax b.kaluzny@yahoo.com  0911/914331 
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