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Titl. 

.......................................................... 

Člen(ka) Klubu plávania 

AQUACITY Poprad 

P o p r a d 

 

Vec:  Pozvánka na volebnú členskú schôdzu Klubu 

 
V súlade so stanovami Klubu plávania Aquacity Poprad v zmysle článku X. odsek 3 zvolávame 

volebnú členskú schôdzu Klubu plávania AQUACITY Poprad, na ktorú Vás týmto pozývame. 

Volebná členská schôdza sa uskutoční 

 

22. januára 2018 (pondelok) o 17:00 h. 
 

v zasadačke na 3. poschodí AQUACITY Poprad s týmto programom: 

 

1. Otvorenie.  

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.  

3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku.  

4. Správa mandátovej komisie. 

5. Správa o činnosti od ostatnej členskej schôdze.  

6. Správa o hospodárení Klubu plávania Aquacity Poprad od ostatnej členskej schôdze.  

7. Rozpočet Klubu plávania na rok 2018.  

8. Správa dozornej rady. 

9. Voľby členov správnej a dozornej rady. 

10. Ocenenie úspešných športovcov KP za rok 2017.  

11. Poďakovanie p. S. Závackej 

12. Diskusia.  

13. Správa volebnej komisie o výsledku volieb. 

14. Krátka prestávka ( počas nej prvé zasadnutie správnej rady s voľbou prezidenta ). 

15. Návrh uznesení.  

16. Záver.  

 

Tešíme sa na Vašu účasť.  

 

V Poprade 12. 1. 2018 

 

  
Bc. Peter Gurčík      PhDr. Jozef Pavlík  

    prezident KP       viceprezident KP 

           AQUACITY Poprad               AQUACITY Poprad  
 

Poznámka:  Riadnym členom KP budú poskytnuté všetky materiály v písomnej podobe a pred konaním schôdze budú 

zaslané na mailové adresy, ktoré členovia uviedli v prihláške. Nebudú sa celé čítať, preto odporúčame členom aby 

prišli na schôdzu  včas pred jej začatím tak, aby si mohli materiály preštudovať. Počas schôdze bude k dispozícií 

drobné občerstvenie a budú sa prezentovať zábery z podujatí Klubu v roku 2017 . Informácie nájdete aj na 

www.aquap.sk. Na schôdzi sa môžu zúčastniť ako hostia aj rodičia plavcov, avšak bez práv riadnych členov s právom 

hlasovať (hlasovacie právo, právo na vystúpenie, právo kandidovať do orgánov Klubu atď.)  

http://www.aquap.sk/

