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Pozvánka

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na členskú schôdzu SZČPV, ktorá sa uskutoční
dňa 18. októbra 2008, v sobotu, v čase o 11.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade
na námestí Jána Pavla II.
Bolo by pre nás cťou keby ste sa schôdze zúčastnili a vystúpili
s príhovorom k členom SZČPV a sekcie násilne odvlečených-SNO.
Zdieľame názor o potrebe vytvorenia spoločnej platformy, doposiaľ nejednotne
a nekoordinovane vystupujúcich organizácii býv. politických väzňov, ZPKO, KPVS, členov
PTP a TNP ako aj násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, ktorá by
prispela k účinnejšiemu presadzovaniu našich spoločných záujmov.
Z tohto dôvodu na členskej schôdzi, okrem voľby nového predsedníctva SZČPV, chceme
schváliť text vyhlásenia o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do spoločnej
platformy „Politickí väzni komunizmu“
Program členskej schôdze:
09.30 Prezentácia
11.00 . Zahájenie, voľba mandátovej a volebnej komisie, informácia o činnosti SZČPV 2007-2008 predseda SZČPV, informácia o stave hospodárenia SZČPV 2007-2008-hospodár SZČPV, informácia
o zvýhodneniach v MHD a T-Come, Informácia o novele zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku
k dôchodku, informácia o novom sídle kancelárie SZČPV v Poprade na Nám. sv. Egídia č. 101/8
a používaní kancelárie ZPKO na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre potreby Sekcie násilne
odvlečených
12.00 Voľba predsedu SZČPV, predsedu SNO, podpredsedu SZČPV , tajomníka SZČPV, 13členného výboru SZČPV a členov revíznej a kontrolnej komisie
12.30. Príhovory hostí
12.50 Text vyhlásenia o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do spoločnej
platformy „Politickí väzni komunizmu“-schválenie
13.00 Schválenie zmeny stanov SZČPV ( predĺženie času konania snemu z dvoch na tri roky)
13.20. Diskusia, záver
14.00. Občerstvenie
S úctou
František Bednár
predseda SZČPV
Bankové spojenie: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. zahraničná pobočka v SR Poprad, Svetové
združenie bývalých čsl. politických väzňov č. účtu v SKK : 213068033/7500

