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Základný organizačný článok SNA

Vážený pán štatutárny zástupca ZOČ,
v prílohe Vám posielam pozvánku na Volebnú konferenciu SNA, ktorá sa uskutoční:

dňa 11. septembra 2021 o 10.00 hod.
v priestoroch Domu kultúry Žilina - Závodie
Prezentácia delegátov sa uskutoční v predsálí od 9,00 hod. do 9,45 hod. Žiadam účastníkov konferencie
o dodržanie termínu prezentácie.
Podľa schváleného rokovacieho poriadku sa na Volebnej konferencii zúčastňujú najviac traja
delegáti za každý ZOČ SNA.
V prílohe pozvánky je aj delegačný lístok, oprávňujúci delegáta zastupovať na konferencii vysielajúci
ZOČ. Dovoľujem si Vás požiadať, aby vyslaní delegáti mali delegačné lístky potvrdené štatutárnym
zástupcom, pretože bez tohto splnomocnenia nebude možné Vášho zástupcu zaregistrovať ako delegáta
Vášho ZOČ.
V zmysle Stanov SNA čl. 6.5.11., Vás žiadam, aby ste najneskôr do 04.09.2021 nahlásili zoznam
delegátov za Váš ZOČ, ktorí sa Volebnej konferencie zúčastnia.
V záujme ochrany zdravia zúčastnených a s dôrazom na pandemické opatrenia Vás prosím o dodržanie
systému OTP, t.j., každý delegát sa pri vstupe na Volebnú konferenciu preukáže jednou z možností:
· Očkovaný
· alebo Test (AG 48 hodín, RT-PCR, LAMP 72 hodín)
· alebo potvrdenie o Prekonaní koronavírusu v období pred nie viac ako 180 dňami
Keďže sa Volebná konferencia uskutoční s fyzickou účasťou delegátov, z dôvodu ochrany zdravia
zúčastnených a v súvislosti s vyvíjajúcou sa pandemickou situáciou je plne akceptovateľné, ak sa za
jednotlivé ZOČ zúčastní nižší počet možných delegátov, samozrejme pri plnom zachovaní stanoveného
počtu hlasov.
Verím, že svojim včasným príchodom a aktívnou účasťou prispejete k úspešnému priebehu
Volebnej konferencie SNA. Občerstvenie počas konferencie je zabezpečené z prostriedkov SNA, cestovné
hradí vysielajúca organizácia.
S pozdravom

PaedDr. Ján Mikuš, prezident SNA

Poznámka:

Vyplnenú kandidátku odošlite poštou na adresu sídla SNA, alebo zašlite mailom na adresu sna@sna.sk z Vami
deklarovanej adresy na hlasovanie per rollam. V predmete správy uveďte „kandidátka“. Kandidátka musí byť doručená
do SNA v termíne do 07.09.2021. V zmysle Zákona o športe §17, ods.1, písm. h) budú kandidáti a ich navrhovatelia
zverejnení na webovom sídle SNA a v IS športu.

Prílohy:
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozvánka/Delegačné lístky
Program konferencie
Návrh úpravy Smernice o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)
Navrhované zmeny a doplnenia stanov SNA
Dôvodová správa
Návrh úpravy Rokovacieho a volebného poriadku
Návrh na obmenu leteckej techniky
Kandidátka

Aktuálne stanovy, rokovací a volebný poriadok je zverejnený na webovej stránke SNA www.sna.sk
Adresa miesta konania konferencie: www.dkzavodie.sk

