
Usmernenie k príprave 8. snemu SZVvZ 
 

 
V zmysle bodu 2.3. Uznesenia z 3. zasadnutia ÚR SZVvZ zo dňa 

24.11.2018 sa 8. snem SZVvZ bude konať dňa 26. októbra 2019 v Budmericiach. 
Hlasovacie právo na Sneme budú mať delegáti, ktorí budú stanovení a zvolení na 
Konferenciách Krajských zväzov KVvZ podľa schváleného kľúča. 

Posledný, 7. Snem SZVvZ sa uskutočnil v roku 2017. 
 

Termín, čas a miesto konania Snemu určila Ústredná rada SZVvZ 
v dostatočnom predstihu v zmysle platných stanov (najneskôr 90 dní pred dňom 
konania Snemu). 
 

Návrh harmonogramu úloh pre členskú základňu do uznesenia ÚR 
k príprave 8. snemu SZVvZ: 
1. Kľúč pre voľbu delegátov na Snem – za každý Klub SZVvZ jeden delegát. 

U toho klubu, ktorý má viac ako 50 členov za každú začatú 50-tku členov 
ďalšieho jedného delegáta (napríklad: KVvZ má 110 členov = 3 delegáti). 

2. Krajská rada stanoví kľúč pre voľbu delegátov KVvZ na Konferenciu 
Krajského zväzu KVvZ, program, termín, čas a miesto konania Konferencie. 
Stanovený kľúč a údaje pre vykonanie Konferencie písomne oznámi klubom 
najneskôr do 18. 3. 2019. 

3. Kluby vojakov v zálohe SZVvZ oznámia Rade KZ do 30. 4. 2019 návrh 
delegátov za svoje kluby. 

4. Predmetom rokovania Rady KZ sú aj návrhy na predstaviteľov Krajského zväzu 
KVvZ podľa čl. 10, bodu 6., písm. f) Stanov a na prezidenta a dvoch členov 
Prezídia a kontrolóra SZVvZ podľa čl. 13, bod 5., písm. g) Stanov. Menovité 
návrhy na predstaviteľov SZVvZ uvedie Rada KZ v oznámení o konaní 
Konferencie klubom. 

5. Konferencia sa musí uskutočniť najneskôr do 16. 6. 2019. Uznesenie 
Konferencie spolu s prezenčnou listinou KZ zašle scan emailom a v listinnej 
forme Prezídiu SZVvZ najneskôr do 27. 6. 2019. V uznesení musia byť 
uvedené mená delegátov na 8. snem SZVvZ a mená členov SZVvZ, ktorý sú 
navrhnutí za kandidátov do Prezídia SZVvZ. 

6. Rada klubu - uskutoční členskú schôdzu, na ktorej okrem predstaviteľov klubu 
zvolí aj delegátov na Konferenciu podľa kľúča stanoveného Radou KZ a 
zaujme stanovisko k návrhom Krajskej rady na predstaviteľov Krajského zväzu 
KVvZ a kandidátov do Prezídia SZVvZ podľa čl. 10, bodu 6., písm. f) Stanov a 
podľa čl. 13 bodu 5 písm. g) Stanov. 
KVvZ zašle scan emailom a v listinnej forme Uznesenie členskej schôdze 
s prezenčnou listinou predsedovi Krajského zväzu KVvZ a Prezídiu SZVvZ 
najneskôr do 15. 5. 2019. V uznesení musia byť uvedené mená delegátov 
a náhradníkov na Konferenciu, menovite návrh na predstaviteľov Krajského 
zväzu KVvZ, Prezídia SZVvZ a kontrolóra SZVvZ. 

 
ÚR SZVvZ dňa 23.2.2019 


