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POZVÁNKA 
 
 
Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenia odvetvia SZC - Cestná cyklistika 
 
Kedy: 12.12.2020, 14:30 hod. 
 
Kde: Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81  Žarnovica 
 
Kto: Na rokovaní Valného zhromaždenia (ďalej VZ) odvetvia SZC - Cestná cyklistika (ďalej CC ), 
majú právo zúčastniť sa cyklistické kluby, ktoré majú aspoň jedného pretekára, ktorý bodoval 
v Slovenskom pohári v roku konania VZ (2020), alebo organizoval preteky Slovenského pohára 
v roku konania VZ (2020). Hlasovacie právo má štatutár klubu, oddielu, alebo ním poverený 
zástupca klubu (delegát) registrovaného v SZC, ktorého pretekár bodoval v pretekoch 
Slovenského pohára, alebo organizoval preteky Slovenského pohára v roku konania VZ (2020). 
Poverený zástupca klubu, oddielu prinesie na VZ písomné poverenie, oprávňujúce poverenú 
osobu zastupovať na VZ. 
S hlasom poradným na rokovaní sa môžu zúčastniť členovia VV SZC,  hlavný kontrolór SZC, 
pozvaní hostia.  
 
NÁVRH PROGRAMU: 
 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia delegátov 

3. Schválenie programu, prednesenie návrhu zloženia sčítacej, návrhovej komisie, 

zapisovateľa, overovateľov zápisu 

4. Voľba pracovných komisií: sčítacej, návrhovej, zapisovateľa, overovateľov zápisu 

5. Informatívna správa predsedu a členov o činnosti komisie CC 

6. Správa o hospodárení odvetvia CC 

7. Pravidlá UCI - Tretí diel Časť 2. CESTA - Doplnok ustanovení SZC k pravidlám UCI  

8. Kalendár SP v CC na rok 2021 

9. Diskusia  

10. Návrh uznesenia VZ odvetvia SZC - CC 

11. Schválenie uznesenia VZ odvetvia SZC- CC 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

 
V prípade, že nemôžete prísť osobne, splnomocnite na výkon svojho mandátu zástupcu, ktorý po 
predložení písomného splnomocnenia, bude hlasovať vo Vašom mene. 
Formulár písomného splnomocnenia prikladám v prílohe. 
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Na zasadnutie VZ odvetvia SZC – CC  je potrebné riadne sa prihlásiť na mailovú adresu: 
road@cyklistikaszc.sk  do 09.12.2020 do 12.00 hod.!!! 
 
 
Zasadnutie VZ odvetvia SZC – CC sa uskutoční za predpokladu, že nebudú platiť aktuálne 
obmedzenia o zhromažďovaní sa ustanovené Vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva 
a Ústredným krízovým štábom SR. V prípade nemožnosti uskutočniť zasadnutie VZ odvetvia SZC – 
CC dostanú oprávnení delegáti na vedomie materiály v elektronickej podobe. 
 
 
 
 
S pozdravom      Ľuboš Chren 

Predseda komisie CC 
V Bratislave, dňa 09.11.2020. 

 


