
DŇA 21.  SEPTEMBRA 2022

 Bratislava, kongresová sála SPP - Dunaj

POZVÁNKA

Rada SPNZ v súlade s čl. 8, bod 8.3. Stanov SPNZ 
zvoláva

X. SNEM 
SLOVENSKÉHO PLYNÁRENSKÉHO

A NAFTOVÉHO ZVÄZU 



PROGRAM X. RIADNEHO SNEMU SPNZ

9.30 - 13.30   Otvorenie rokovania Snemu, predstavenie pracovného 
                        predsedníctva (výkonný riaditeľ SPNZ, Ing. Richard Kvasňovský)
                     
                        Schválenie rokovacieho poriadku
                     
                        Voľba orgánov Snemu:
                               - Volebnej komisie
                               - Mandátovej komisie
                               - Návrhovej komisie

                       Správa prezidenta o činnosti SPNZ za obdobie medzi IX. a X.             
                       riadnym Snemom 
                       (prezident SPNZ, Ing. Tomáš Malatinský, MBA) 
 
                       Vystúpenie hostí
 
                       Správa Mandátovej komisie
                       (predseda mandátovej komisie)
 
                       Schválenie zmien v Stanovách SPNZ
                       (Legislatívno – právna komisia SPNZ, JUDr. Ing. Alojz Jankó)  
 
                       Vyhlásenie volieb orgánov SPNZ na ďalšie triénium
                            -  Prerokovanie a schválenie volebného poriadku
                            -  Kandidátska listina do orgánov SPNZ
                            -  Voľby členov do Rady a Revíznej komisie SPNZ
                        (predseda Volebnej komisie)
  
                       Správa o hospodárení zväzu
                       (hospodár SPNZ, Ing. Martin Hollý)
 
                       Správa Revíznej komisie zväzu
                       (predsedníčka Revíznej komisie SPNZ, Ing. Dana Vaňková)

8.30 –  9.30   Registrácia delegátov a účastníkov Snemu



                        Správa o činnosti pracovných a programových komisií zväzu
                        (výkonný riaditeľ SPNZ, Ing. Richard Kvasňovský )
 
                        Vyhlásenie výsledkov volieb
                        (predseda Volebnej komisie)

                        Diskusia

                        Vízia a poslanie SPNZ na roky 2022 – 2025

                        Schválenie návrhu na udelenie čestného členstva
                        (poradca Prezídia SPNZ, Ing. Ján Klepáč, MGBM)

                        Schválenie návrhu uznesenia X. riadneho Snemu SPNZ
                        (predseda Návrhovej komisie SPNZ)
 
                         Spoločný obed

                         Prvé zasadnutie novozvolenej Rady SPNZ

                         Vyhlásenie výsledkov voľby Prezídia SPNZ
                         (výkonný riaditeľ SPNZ, Ing. Richard Kvasňovský)

                                                    



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
pre splnomocnencov kolektívnych členov, čestných a
individuálnych členov SPNZ, ako aj pre hostí X. Snemu SPNZ

1. Účasť na X. Sneme SPNZ je bezplatná.

2. Účastníci Snemu  SPNZ sú povinní registrovať sa pred začatím rokovania Snemu
na registračnom mieste Snemu SPNZ v priestore konania Snemu. Individuálni
členovia  SPNZ obdržia hlasovacie lístky až po kontrole uhradenia členských
príspevkov za r. 2022.

3. Konečný termín na uhradenie príspevkov individuálnych členov za r. 2022 je  10.
september 2022. Po tomto termíne bude aktualizovaná listina individuálnej
členskej základne, na základe ktorej  bude spracovaná prezenčná listina delegátov
Snemu. Keďže  Sekretariát SPNZ registruje uhradené členské príspevky, bude od
delegátov, ktorí vykonajú dodatočnú platbu požadované preukázanie platobného
dokladu pri registrácii. Na registračnom mieste bude možné neuhradené príspevky
individuálnych členov za r. 2022 vyrovnať.

4. Splnomocnenci kolektívnych členov  odovzdajú pri  registrácii  svoje poverenie  
na výkon voľby, na základe ktorého prevezmú hlasovacie lístky za kolektívneho
člena, ktorého zastupujú. Ak je splnomocnenec zároveň aj individuálnym členom,
prevezme si aj svoj hlasovací lístok individuálneho člena.

5. 15. august 2022 je posledným termínom doručenia pripomienok a doplňujúcich
návrhov na úpravu Stanov SPNZ pre X. Snem SPNZ.

6. Registračný formulár na účasť na X. Sneme SPNZ je potrebné vyplniť do
15.9.2022, nájdete ho na webovej stránke SPNZ     
 
                               https://www.spnz.sk/akcia/snem-spnz/ 
      
7. Informácie o nadchádzajúcom X. Sneme SPNZ, budú  zverejnené aj na  webovej
stránke SPNZ  www.spnz.sk. 

https://www.spnz.sk/akcia/snem-spnz/
https://www.spnz.sk/akcia/snem-spnz/
https://www.spnz.sk/akcia/snem-spnz/

