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ŠTATÚT RADY PRE ŠPORT A MLÁDEŽ
TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Rada pre šport a mládež Trnavského samosprávneho kraja /ďalej len „Rada“/ je
poradným orgánom predsedu Trnavského samosprávneho kraja/ ďalej len „TTSK“/.
Je zložená z významných osobností športového a mládežníckeho života kraja.
2. Štatút Rady vymedzuje úlohy , jej zloženie ako aj zásady rokovania
Čl. 2
Pôsobnosť rady
1/ Rada má charakter poradného orgánu.
2/ Prerokúva a posudzuje návrhy koncepčných materiálov a návrhy zámerov v oblasti
politiky TTSK vo vzťahu k športu, deťom a mládeži a pripravuje stanoviská k týmto
materiálom pre predsedu TTSK.
3/ Prerokúva koncepčné materiály TTSK v oblasti metodickej práce, poskytovania
dotácií, legislatívnych úprav týkajúcich sa športu, detí a mládeže a predkladá stanoviská
k týmto materiálom.
4/ Predkladá stanoviská aj k iným zásadným materiálom súvisiace so športom, deťmi
a mládežou.
Čl. 3
Členstvo v rade
1/ Členom Rady môže byť len občan SR , ktorý je bezúhonný
2/ Členov Rady menuje a odvoláva predseda TTSK.
3/ Členstvo v Rade je čestné a dobrovoľné. Vzniká prevzatím menovacieho dekrétu
podpísaného predsedom TTSK.
4/ Členstvo v Rade zaniká odvolaním alebo vzdaním sa členstva v Rade.
5/ Rada je otvorený orgán a jej členovia sú vo svojej funkcii nezastupiteľní.
6/ Predsedom Rady je predseda TTSK.
7/ Tajomníkom Rady je zamestnanec Úradu TTSK. Nemá hlasovacie právo a nie je
členom Rady.
Čl. 4
Priebeh rokovania rady
1/
2/
3/
4/

Radu zvoláva predseda TTSK.
Rada zasadá podľa potreby, najmenej 2x ročne.
Rokovanie Rady riadi predseda TTSK.
Tajomník Rady zabezpečuje :
a/ prípravu programu,
b/ podklady a materiály pre členov Rady,

2

c/ vyhotovuje záznamy z rokovaní Rady,
d/ vedie administratívnu agendu Rady.
5/ Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
6/ Rada prijíma návrhy formou uznesení.
7/ Uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady.
8/ Uznesenia majú odporúčajúci charakter.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1/ Štatút Rady schvaľuje predseda TTSK.
2/ Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Trnave dňa 9. 09. 2008

Ing. Tibor Mikuš
predseda Trnavského samosprávneho kraja

