Zväz Modelárov Slovenska
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda
IČO : 005 853 27
DIČ : 20 20 887 165

Pokyny
k elektronickému Valnému zhromaždeniu Zväzu modelárov Slovenska.
Vážení členovia Prezídia, vážení delegá4, vážení členovia Kontrolnej komisie,
Prezídium Zväzu modelárov Slovenska (ďalej len Zväz) Vás pozýva na elektronické Valné
zhromaždenie (ďalej len VZ), ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 29. novembra 2020 elektronickým
hlasovaním.

Elektronické Valné zhromaždenie sa bude riadiť nasledovným programom:
1. Elektronická registrácia účastníkov;
Poznámka: Registráciu je potrebné vykonať od teraz až do 14. novembra 2020 potvrdením svojej
účasJ, a to zaslaním e-mailu na adresu sekretariat@zvazmodelarov.sk z e-mailovej adresy, na ktorú
bola účastníkovi táto pozvánka zaslaná.
2. Správa o uznášania schopnos4;
Poznámka: Správu zašle Sekretariát 15. novembra 2020 účastníkom zaslaním e-mailu z adresy
sekretariat@zvazmodelarov.sk, v ktorej ich v prípade uznášania schopnos4 zároveň vyzve k hlasovaniu.
3. Hlasovanie o bode/bodoch programu, ktorý účastníci obdržali v pozvánke zaslanej e-mailom;
Poznámka: Hlasovanie vykoná zaregistrovný účastník hlasovania elektronicky v termíne od 15. do
29. novembra 2020 zaslaním e-mailu na adresu sekretariat@zvazmodelarov.sk s textom SÚHLASÍM/
ZA, NESÚHLASÍM/PROTI, ZDRŽAL SA/ZDRŽAL SOM SA. Iné vyjadrenia budú považené za stav
NEHLASOVAL. Hlasovanie musí byť odoslané z e-mailovej adresy, na ktorú bola účastníkovi táto
pozvánka zaslaná.
4. Vyhodnotenie hlasovania;
Poznámka: Vyhodnotenie a zápis bude následne zverejneý na WEB-stránke www.zvazmodelarov.sk.

Dôležité upozornenia:
•

Ak sa nemôže VZ zúčastniť niektorý z riadne zvolených delegátov modelárskej Odbornos4, tak ho
nahrádza svojou účasťou delegát, ktorý bol na ostatnej Konferencii príslušnej modelárskej
odbornos4 za týmto účelom ustanovený ako náhradník. Preto prosíme o registráciu i náhradníkov.

•

Elektronické Valné zhromaždenie je zvolané v súlade so Zákonom o špprte č. 440/2015 podľa §
101a, ktorý v čase núdzového stavu umožňuje vykonať hlasovanie elektronicky (viď hnps://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/);

•

Všetky potrebné podklady sa nachádzajú na WEB-stránke www.zvazmodelarov.sk.

V Dunajskej Strede, dňa 31. októbra 2020

Prezídium Zväzu modelárov Slovenska

