
Usmernenie k príprave VII. Snemu SZVvZ 
 

V októbri 2017 sa uskutoční VII. Snem SZVvZ. 

 

Snem SZVvZ sa koná v zmysle ustanovení čl. 13 Stanov SZVvZ najmenej raz 

za štyri roky. Ostatný Snem sa uskutočnil v roku 2013. 

Hlasovacie právo na Sneme majú delegáti zvolení na Konferencii Krajského 

zväzu KVvZ. 

Termín, čas a miesto konania Snemu určuje Ústredná rada, ktorá stanovuje kľúč 

pre voľbu delegátov na Snem na počet členov jednotlivých KZ najneskôr 90 dní 

pred dňom konania Snemu. 

 

Návrh harmonogramu úloh pre členskú základňu do uznesenia ÚR k príprave 

VII. Snemu SZVvZ: 

 

Kľúč pre voľbu delegátov na Snem - jeden delegát na 50 členov (stav členskej 

základne k 31. 12. 2016). 

 

Krajská rada – do 13. 1. 2017 stanoví kľúč pre voľbu delegátov KVvZ na 

Konferenciu Krajského zväzu KVvZ a program, termín, čas a miesto konania 

Konferencie (stanovený kľúč a údaje pre vykonanie Konferencie písomne 

oznámi klubom najneskôr do 18. 1. 2017). Predmetom rokovania Krajskej rady 

sú aj návrhy na predstaviteľov Krajského zväzu KVvZ podľa čl. 10 bodu 6 písm. 

f) Stanov a prezidenta, dvoch členov Prezídia a kontrolóra SZVvZ podľa čl. 13 

bod 5 písm. g) Stanov. Menovité návrhy na predstaviteľov SZVvZ uvedie 

v oznámení o konaní Konferencie klubom. Konferencia sa musí uskutočniť 

najskôr 13. 4. a najneskôr do 16. 6. 2017. Výpis z uznesenia Konferencie 

s menami delegátov na VII. Snem SZVvZ a menami členov SZVvZ 

navrhnutými za predstaviteľov SZVvZ písomne oznámi Prezídiu SZVvZ 

najneskôr do 27. 6. 2017. 

 

Rada klubu – do 26. 3. 2017 uskutočniť členskú schôdzu, na ktorej okrem 

predstaviteľov klubu zvoliť aj delegátov na Konferenciu podľa kľúča 

stanoveného Krajskou radou a zaujať stanovisko k návrhom Krajskej rady na 

predstaviteľov Krajského zväzu KVvZ a predstaviteľov SZVvZ. Výpis 

z uznesenia členskej schôdze s menovitým uvedením delegátov a náhradníkov 

KVvZ na Konferenciu a menovitými návrhmi na predstaviteľov Krajského 

zväzu KVvZ podľa čl. 10 bodu 6 písm. f) Stanov a predstaviteľov SZVvZ podľa 

čl. 13 bodu 5 písm. g) Stanov písomne oznámi predsedovi Krajského zväzu 

KVvZ najneskôr do 5. 4. 2017. 
 

 

 

VBratislave 21.12.2016 Prezídium SZVvZ 


