
     
U z n e s e n i e     

Prijaté na sneme SZ PV a SANO zo d a 9. decembra 2006 v Poprade

  

1. B e r i e   n a  v e d o m i e: 
 a). Správu o innosti oboch organizácií od posledného snemu SZ PV a SANO  
b). Informáciu tefana Pazderu, vedúceho sekcie FCP o stave vyplatenia dedi stva    

      oprávneným osobám -príbuzným príslu níkov Francúzskej cudzineckej légie. 
 c) Deklaráciu o podpore sociálnej orientácie vlády SR.  

2. S ch v a  u j e: 17- lenný výkonný výbor: 
Za SZ PV: 
1. Franti ek Bednár ml., Poprad 
2. Franti ek Bednár st., Poprad 
3. Emil vec, Pie any 
4. Elena Ba korová, Poprad 
5. udovít Terebe i 
6. Milan Korenko, Poprad 
7. Anna Malá, Poprad  

Za Sekciu násilne odvle ených: 
1. Marián Dudinský, Bratislava 
2. MUDr. Agnesa iffalovi ová, Bratislava 
3. Alica Pavliková, Ko ice 
4. Klára Fuhrmanová, Ko ice 
5. MUDr. Mária Ba ová, Ko ice 
6. Elvíra Kru inská, Poprad 
7. Franti ek Kozák, Banská Bystrica 
8. Helena Ferencová, Fintice 
9. Ing. Gabriela Hlô ková, Tlma e 
10. Mgr. Mária Recktenwald, Chme nica 

           a 5- lennú rev. Komisiu v zlo ení: 
1. Mgr. Elena Harmaniaková, Banská Bystrica 
2. Augustín Frantz, Gánovce 
3. Anna Malá, Poprad 
4. Ing. Jozef Hadbavník, Ko ice 
5. Ján Hanobík, , Pre ov 
a). Vstup lenov organizácie SANO do Sekcie násilne odvle ených -SNO  
Svetového zdru enia bývalých sl. politických väz ov so sídlom v Poprade 
a deta ovanými kanceláriami v Bratislave a Ko iciach. 
b). Strategickú víziu organizácie na obdobie rokov 2007 a 2015, vrátane 
financovania zo tátneho rozpo tu. 
c) kandidátov na funkciu Predsedu správnej rady ÚPN , Emila veca a Mariána 
Dudinského.  
d). tefana Pazderu ako estného predsedu Sekcie násilne odvle ených 
e). Ing. Petra Lipu, býv. vedúceho úradu vládu SFR ako lobistu 

Schva uje  zmenu stanov v bode zvolávania celo tátneho snemu v periodicite    
raz za tyri  roky. 
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3.  U k l a d á:  Novozvolenému výkonnému výbor:   

a). Za atie prác na odstra ovaní systémoch deformácii a netransparentného hospodárenia     
     SANO. 
b). Okam ité za atie rokovaní na spôsobe vysporiadania dl ôb, ktoré v dôsledku  
     nekompetentného vedenia vznikli v organizácii SANO, v predo lom období. 
c). Prípravu návrhu na budúce financovanie SZ PV vrátane SNO z verejných  
     prostriedkov a lenského príspevku, vý ka ktorého od roku 2008 bude predstavova  
     len symbolických 100.-SK. 

      d). Príprava realizácie výmeny lenských preukazov SZ PV a lenov SANO, ktorí sa            
prihlásili do SNO SZ PV vrátane preukazov na bezplatné cestovné v MHD. 

      e). Príprava rokovaní s predstavite mi tátnych orgánov pri navrátení elezni ných zliav  
           a príspevku k dôchodku za ka dý mesiac väznenia, resp. odvle enia tak, aby mohol             

by zákon prijatý v o najkrat om období.      
f). Za atie prác na digitalizácii archívneho fondu SZ PV a SNO 

         Podanie návrhu na  zmenu stanov v bode zvolávania celo tátneho snemu v periodicite             
raz za tyri  roky.  

V Poprade d a 9.decembra 2006     


