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Pozvánka 

na Valné zhromaždenie Slovenského zväzu kickboxu 
 

 Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SZKB a Zápisnice VV SZKB č.01/2017 

zo dňa 24.2.2017 a v zmysle platných Stanov SZKB sa uskutoční Valné zhromaždenie SZKB 

dňa 29.apríla 2017 (sobota) o 11.00 hod. v reštaurácii Monikin dvor, Hviezdoslavova 1, 984 

01 Lučenec. 

 Valného zhromaždenia sa zúčastňuje člen v zmysle platných Stanov SZKB, článok 8, 

bod 2.: 
„Osobami s právom hlasovať na VZ sú právnické osoby, ktorých členstvo trvá minimálne 1 rok. Právnické osoby 

zastupujú na VZ ich delegáti, spravidla štatutárny zástupca, alebo iné osoby splnomocnené štatutárom klubu na základe 

písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom štatutára klubu.  

Zúčastňovať sa a hlasovať na VZ je oprávnený člen, ktorý má riadne zaplatený ročný členský príspevok a jeho 

delegát sa na VZ musí preukázať preukazom SZKB, platnou známkou na príslušný rok a potvrdením klubovej príslušnosti 

v preukaze. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Program 

                             Valného zhromaždenia SZKB (VZ SZKB) 
ktoré sa bude konať dňa  29.4.2017 o 11,00 hod. v reštaurácii Monikin dvor, 

Hviezdoslavova 1, 984 01 Lučenec. 
 1. Otvorenie VZ a voľba predsedajúceho VZ  
  2. Schválenie programu VZ  
  3. Voľba mandátovej komisie a overovateľov zápisnice z VZ 
  4. Správa prezidenta o činnosti SZKB za ročné obdobie 
  5. Správy predsedov komisií SZKB 
  6. Správa kontrolóra SZKB 
  7. Prijatie nových Stanov SZKB 
  8. Prijatie nových členov-klubov SZKB 
  9. Rôzne 
 10. Návrh na uznesenie - diskusia  
 11. Schválenie Uznesenia z VZ  
 12. Záver 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N á v r a t k a 

 
 
 
Názov klubu ................................................................................. Meno delegáta..................................................... 
 
Uvedenú vypísanú návratku zašlite prosím najneskôr do 25.apríla 2017 na adresu sekretariátu SZKB poštou, alebo e-

mailom na: onuscak@kickboxing.sk . 
 
     Pečiatka a podpis štatutára: ............................................................... 
 
POZN.: Delegátom, ktorí sa zúčastnia VZ SZKB prináleží  náhrada cestovného vo výške ceny rýchlika II.triedy 

v zmysle Ekonomickej smernice SZKB. 


