UZNESENIE
12. zasadania zväzovej rady
Zväzová rada na svojom 12. zasadaní dňa 8. júla 2020 v Trenčíne
I. Schválila:
1) Udelenie vyznamenania Hviezda ZV SR a čestného uznania ZV SR podľa
prílohy č.1.
2) Zápisnicu z elektronického hlasovania o zvolení plk. v.v. Ing. Jána
PAULECHA za člena prezídia ZV SR.
3) Stanovisko predsedníctva zväzovej rady vo veci vzdanie sa postu
prezidenta ZV SR pplk. v.v Ing. Eugenom BITEROM.
4) Termín a miesto konania 10. snemu ZV SR na deň 16. júna 2021
v Posádkovom dome Trenčín, Hviezdoslavova 16 so začiatkom o 08:00
hodín.
5) Pomerový kľúč pre voľbu delegátov na 10. snem ZV SR nasledovne:
do 70 členov – jeden delegát,
71 až 140 členov – dvaja delegáti,
141 až 210 členov – traja delegáti,
211 až 280 členov – štyria delegáti,
281 až 350 členov – piati delegáti,
351 až 420 členov – šiesti delegáti,
421 až 490 členov – siedmi delegáti,
pričom pri uplatnení kľúča sa počítajú iba tí členovia, ktorí uhradili
členský príspevok na rok 2020 najneskôr do 31. decembra 2020 a za
tento bol tajomníkom ZV SR zaregistrovaný odvod pre činnosť ZV SR.
II. Zobrala na vedomie:
1) Vyhodnotenie splnenia uznesenia 11. zasadania zväzovej rady ZV SR
a informáciu o činnosti predsedníctva zväzovej rady.
2) Informáciu prezidenta o činnosti prezídia ZV SR.
3) Informáciu o výsledku hospodárenia ZV SR v roku 2019.
4) Informáciu o činnosti pracovnej komisie pre nové Stanovy
a Organizačný a rokovací poriadok ZV SR s pripomienkami.
5) Predbežnú analýzu finančnej a hospodárskej sebestačnosti zväzu.
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III. Uložila:
1) Predsedom klubov:
a) zaslať tajomníkovi zväzu podklady do Plánu činnosti ZV SR na rok
2021 za klub.
Termín: do 30.septembra 2020
b) zaslať tajomníkovi zväzu požiadavky klubu do Plánov MO SR, resp.
NGŠ OS SR.
Termín: do 31.júla 2020
2) Komisii pre spracovanie návrhu nových Stanov a Organizačného
a rokovacieho poriadku (OaRP) ZV SR:
a) Dopracovať návrh dokumentov do 13. zasadnutia ZR.
Termín: do 25.11.2020

IV. Odporučila:
1) Kontrolnej komisii zväzu:
a) preveriť platnosť vykonania elektronického hlasovania pre voľbu
plk. v.v. Ing. Jána Paulecha za člena prezídia ZV SR.
Termín: do 31.7.2020
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