
P O Z V Á N K A 

N A   V A L N É   Z H R O M A Ž D E N I E 

 

 
Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia SZRK, ktoré sa uskutoční 

dňa 27.4.2019 (sobota) o 9,30 hod 
v Bratislave, Dom Športu, Junácka 6, aula 

 

Program: 

 
1. Otvorenie Valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu 

VZ a voľba zapisovateľa 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľa zápisnice 
4. Správa kontrolóra  
5. Čerpanie 2018 a správa o stave majetku SZRK  
6. Rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia Slovenského zväzu rýchlostnej 

kanoistiky bez likvidácie, schválenie návrhu na zlúčenie občianskeho združenia 
Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky s občianskym združením Slovenská 
kanoistika 

7. Diskusia 
8. Návrh a schválenie uznesenia 
9. Záver 

 
Materiály k bodu 4 na základe zasadnutia zlučovacej komisie zašleme do 13.4.2019. Do 

20.4.2019 žiadame delegátov o písomné zaslanie pripomienok, respektíve otázok 

k zaslaným materiálom s podpísanou návratkou. Zásadné pripomienky k materiálom 

sa na zasadnutí VZ už nebudú prejednávať. 
Valného zhromaždenia sa môžu za klub zúčastniť iba 2 delegáti podľa návratky. 

Zúčastniť sa Valného zhromaždenia má nárok iba klub, ktorý má registrovaných 

aspoň troch svojich členov v Slovenskom zväze rýchlostnej kanoistiky  a súčasne 

zúčastnení delegáti klubu musia mať zaplatený registračný poplatok. Berte na 

vedomie že registráciou týchto členov v novom združení – v Slovenskej kanoistike 

delegáti nezískavajú členstvo v starom združení – v Slovenskom zväze rýchlostnej 

kanoistiky. Z tohto dôvodu vás žiadame zaplatiť najneskôr do 17.4.2019 členský 

poplatok za Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky za minimálne troch členov, 

z ktorých dvaja sa zúčastnia Valného zhromaždenia SZRK. 
Členský poplatok vo výške 0,50 € za osobu zašlite na číslo účtu: 
SK70 1100 0000 0026 2276 2068, do popisu vložte klub a mená registrovaných členov 
 
SZRK pre delegátov prepláca cestovné z miesta bydliska do Bratislavy. 
 
 
S pozdravom, 
 
Ing. Boris Bergendi                PaedDr. Robert Petriska 
generálny manažér SZRK      prezident SZRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     

 


