
   

POZVÁNKA 
 

Milí priatelia, 
 

v mene vedenia Spolku segedínskych Slovákov Vás srdečne pozývam na 
nasledujúce Valné zhromaždenie Spolku. 

 
 

Čas: Pondelok 21.februára 2011 o 16.30 hodine 
 

Miesto: Sídlo Spolku segedínskych Slovákov,  
Dom menšín – Segedín, ul. Ostrovského č.6. 

 
Denný poriadok: 
 

1. Referát minuloročnej činnosti  
2. Schválenie verejnoprospešnej činnosti a finančnej bilancie roka 2010 
3. Príprava pracovného plánu na rok 2011 a jeho schválenia 
4. Prijatie rozpočtu na rok 2011 
5. Iné (informácie o programoch, aktuálne otázky, platenie členského) 

 
V prípade, ak valné zhromaždenie Spolku nebude uznesenia schopné, nové Valné zhromaždenie 
Spolku segedínskych Slovákov zvolám bez zmeny programu do sídla organizácie na  
 

21. februára 2011 o 17.00 hodine. 
 

V mene vedenia Spolku prosíme členov, aby tohtoročné členské zaplatili najneskôr do 15. 
marca 2011 u hospodárskeho vedúceho dr. Imricha Očovského. 
Zároveň Vás informujeme aj o tom, že každý daňový poplatník má možnosť na to, aby 1% zo 
svojich daní daroval jednej verejnoprospešnej organizácii, nadácii. Ak podľa Vás náš Spolok je 
vhodný na toto percento, vyplňte prílohu pri daňovom priznaní a napíšte naň daňové číslo našej 
organizácie. Za Vašu finančnú podporu aj touto cestou ďakujeme! 
 
Daňové číslo Spolku segedínskych Slovákov: 18458185-1-06 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 
V Segedíne, 9. februára 2011 
 
                                                   V mene vedenia Spolku: 
 
        Ján Bencsik, predseda



   

 

MEGHÍVÓ 
 

Kedves Barátaink! 
 
 

A Szegedi Szlovákok Egyesülete Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önt 
Egyesületünk soron következő közgyűlésére, melyet 

 
2011. február 21-én 16.30 órai kezdettel 

 
egyesületünk székhelyén 

Szeged, Osztróvszky u. 6 alatt tartunk. 
 

Napirendi pontok:  
 
1. 2010. évi beszámoló  
2. Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása 
3. 2011. évi munkaterv összeállítása, jóváhagyása 
4. 2011. évi költségvetés elfogadása 
5. Egyéb (tájékoztatás programokról, aktuális ügyek, tagdíjfizetés) 
 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 
 

2011. február 21-én 17.00 órai kezdettel 
egyesületünk székhelyén kerül megtartásra. 

 
 A vezetőség nevében kérem a tagságot, hogy idei tagdíját dr. Ocsovszki Imrénél, 
szervezetünk gazdasági vezetőjénél legkésőbb 2011.március 15-ig mindenki rendezze. 

Egyben felhívjuk figyelmét arra, hogy minden adófizető állampolgárnak lehetősége van 
adójának  1%-át felajánlani valamely közhasznú szervezet, vagy alapítvány számára. 
Amennyiben szervezetünket erre méltónak tartja, kérjük, az adóbevalláshoz  mellékelt 
„Rendelkező nyilatkozat”-ára ezt az adószámot szíveskedjen felírni. Felajánlását ezúton 
köszönjük. 

 
Adószámunk: 18458185-1-06 
 
Szeged, 2010. február 9.                              
 

  A vezetőség nevében:  
 

                                       Bencsik János 
                                             elnök 


