Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

POZVÁNKA
na rokovanie Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky, ktoré sa uskutoční
dňa 10.2.2019 (nedeľa) o 10:00 hod.
Prezentácia od 9:00 do 9:45 hod. v hoteli Holiday Inn, Športová 2, 010 01
Žilina
Návrh programu Konferencie SZC:
1. Otvorenie
2. Konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie
SZC a podmienok uznášaniaschopnosti
3. Schválenie predbežnej sčítacej komisie
4. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
a schválenie programu
5. Schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa, overovateľov zápisu
a sčítacej komisie Konferencie a voľba pracovných komisií: mandátovej,
návrhovej a volebnej
6. Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku
7. Rozhodnutie o verejnom hlasovaní
8. Schválenie založenia novej obchodnej spoločnosti
9. Správa o činnosti SZC za obdobie od predchádzajúcej Konferencie SZC a správa
o činnosti prezidenta SZC za rok 2018
10. Správy predsedov odvetvových komisií SZC (VV SZC) za rok 2018
11. Správa o hospodárení SZC a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej
spoločnosti, ktorej je SZC spoločníkom alebo akcionárom za rok 2018
12. Schválenie výročnej správy SZC (vrátane s. r. o..) podľa §9/5 Zákona o športe
a riadnej účtovnej závierky za rok 2017
13. Správa audítora k účtovnej závierke a správa audítora k výročnej správe SZC za
rok 2017
14. Schválenie rozpočtu SZC pre rok 2019
15. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SZC za rok 2018
16. Výročná správa Kontrolóra SZC a správa o činnosti Kontrolnej komisie SZC za
rok 2018
17. Doplňujúce voľby členov Výkonného výboru SZC
18. Prestávka
19. Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena Kontrolnej komisie SZC
20. Návrh na doplnenie člena a doplňujúce voľby člena disciplinárnej komisie
21. Schválenie výšky členských poplatkov na registráciu v SZC pre roky 2020 a
2021
22. Diskusia
23. Návrh a schválenie uznesení
24. Záver
Delegátom Konferencie s hlasom rozhodujúcim bude preplatené cestovné podľa platných
smerníc prevodom na bankový účet (pri prezentácii treba odovzdať číslo bankového účtu
v tvare IBAN, fotokópiu občianskeho a technického preukazu). Všetkým účastníkom
Konferencie SZC bude poskytnutý obed.
Peter Privara, v. r.
prezident SZC

