Spišský dejepisný spolok
v spolupráci s kolektívnym členom

Obcou Ľubica

Vás na základe § 7 Stanov pozýva na

XVII. valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať v sobotu, dňa 7. marca 2009
o 9.30 hod. v priestoroch kultúrneho domu CULTUS
V Ľubici,
Nám. Gen. Svobodu č.133

P r o g r a m:
Privítanie členov a hostí starostom obce Ottom Dovjakom
Odborná časť:
Ing. Viktor Dovjak: Z dejín Ľubických Kúpeľov.
Mgr. Martin Tondra: Výročie ľubického farára Antona Wisniewského.
doc. Ing. Pavol Kalinay, CSc.: 100 rokov od narodenia prof. Dr. Valentína Kalinaya.

Valné zhromaždenie:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie.
Správa o činnosti SDS v roku 2008.
Správa o hospodárení SDS v roku 2008.
Správa revízorov hospodárenia za rok 2008.
Rozprava k predneseným správam a ich schválenie.
Návrh programu činnosti na rok 2009.
Diskusia o návrhu programu činnosti na rok 2009 a schválenie programu.
Otázka členstva SDS, návrhy na čestných členov, cena publikácií a i.
Voľné námety a návrhy, diskusia.
Záver.

Upozorňujeme členov, že na základe uznesenia Valného zhromaždenia z 8. 3. 2008 sa
od 1. 1. 2009 zvyšuje členské pre riadnych členov na 10 €, pre podporujúcich členov na
5 €, pre kolektívnych členov na 50, resp. 25 €, pre zakladajúcich členov fyzické osoby
na 100 a právnické osoby na 500 €.
Členovia si budú môcť osobne prevziať ročenku: Z minulosti Spiša XVI. Ak nemôžete
osobne prísť, poverte tým niekoho známeho. Bude aj možnosť zakúpiť si staršie
ročenky a literatúru.
Autobusy z Kežmarku smerom na Ľubicu odchádzajú o 8.25 (2 spoje) a o 8.55.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť na tomto valnom zhromaždení.

Mgr. Elena Dzurillová
tajomníčka

doc. PhDr. Ivan Chalupecký
predseda

P. S.: Podlá zákona Č. 595/2003 Z. z. o daniach je možné určiť 2 % Z odvedenej dane za rok
2008 registrovaným neštátnym organizáciám. SDS bola zaregistrovaná na rok 2008. Boli by
sme Vám veľmi vďační, keby ste Vy, Vaši príbuzní a známi, najmä podnikatelia, poukázali
uvedené 2% dane SDS. Potrebné údaje:
Meno: Spišský dejepisný spolok. Sídlo: Levoča, Nám. M. Pavla 60. IČO: 31967230.
Právna forma: Občianske združenie. Ďakujeme v mene všetkých členov.

