
P O Z V Á N K A 

na rokovanie Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých 

na deň  17. November 2019 / Nedeľa  /, v penzióne Olympia, Sládkovičova 34, Banská Bystrica 

o 10.00 hodine 

Návrh programu : 

1. Otvorenie 

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

zapisovateľa, overovateľov zápisu. 

3. Voľba pracovnej komisie :  návrhovej, zapisovateľa, overovateľov zápisu. 

4. Informatívna správa o činnosti komisie CPV 

5. Vyhodnotenie MRC 2019 

6. Metodika tvorby Kalendára CPV 2018, schválenie doteraz známych termínov maratónov, 

pretekov MRC  2020 

7. Schválenie Štatútu odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých 

8.  Schválenie doplnkov do Pravidiel SZC – Cyklistika pre všetkých  na základe prijatých uznesení 

z rokovania Valného zhromaždenia OZ CYKLISTKA MASTERS, dňa 22.9.2018 v Banskej Bystrici 

9. Návrh rozpočtu na rok 2020 CPV 

10. Diskusia 

11. Návrh uznesenia  Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých 

12. Schválenie uznesenia Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých 

13. Ukončenie rokovania 

Na rokovaní  Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých,  má právo hlasu 

rozhodujúceho za klub, oddiel, riadne registrovaný v SZC v roku 2019 , jeden člen, a to štatutár klubu, 

oddielu, alebo ním poverený člen klubu. ktorý zorganizoval jedno podujatie CPV, zaradené do 

kalendára SZC, alebo jeho člen, členovia sa zúčastnil, zúčastnili minimálne dvoch akcií CPV / 

maratóny, MRC, cyklojazdy /.  Poverený člen klubu, oddielu  prinesie na VZ písomné poverenie, 

oprávňujúce poverenú osobu zastupovať klub, oddiel na VZ. 

S hlasom poradným na rokovaní z kapacitných dôvodov sa môžu zúčastniť maximálne + dvaja 

členovia klubu, oddielu, ďalej členovia VV SZC,  hlavný kontrolór SZC  , pozvaní hostia.  

Na rokovanie Valného zhromaždenia odvetvia SZC – Cyklistika pre všetkých  je potrebné riadne sa 

prihlásiť na mailovú adresu:lacolongauer@gmail.com do 15.11.2019, do 12.00 hod. 

Cestovné sa neprepláca! 

V Banskej Bystrici 3.10.2019      Longauer Ladislav  

                                                                                                 Predseda komisie odvetvia SZC – Cyklistika            

                                                                                                    pre všetkých 


