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Č.P.  03/01/2022 

 

 

P L Á N     P O D U J A T Í 

január -jún  2022 

____________________________________________ 

 

 

1. január 2022 ....... 29.výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky – štátny sviatok, 

3. január – 30.apríl 2022 ..... vykonanie členských schôdzí ZO SZPB v okresoch MI a SO, dni 

konania ČS  je potrebné hlásiť tajomníkovi OblO SZPB , zakúpiť si členské známky a Ročenky 

2022, kto si ich nezakúpil v novembri – decembri roku 2021, 

28.12.2021 - 15. január  2022 ..... invetúry  HIM  OblV SZPB a inventúry  členských základní  

ku dňu 31.12.2021 , výsledky hlásiť tajomníkovi a zápisy uložiť do vlastnej dokumentácie, 

10. – 15.  január ...... v zmysle Plánu prác a Metodického pokynu ústredia SZPB odovzdať 

hlásenia za 4.štvrťrok 2021 na ústredie SZPB Bratislava  o Stave členskej základne  a činnosti 

oblastného výboru k 31.12.2021.... tajomník OblV SZPB, 

12.január .....  predsedníctvo OblV SZPB , 

Február 2022  ..... 11,00 hod. zasadnutie oblastného výboru, miesto konania bude spresnené, 

pozvánka telefonický a mailom, pokiaľ nám to nejaká vlna  C-19 neprekazí, termín bude 

spresnení 12.januára na predsedníctve OblO, 

február.....  pokračovanie vykonávania ČS ZO SZPB, spracovať a predložiť projekty  na činnosť 

pre oblastnú organizáciu MI a SO + Strážske,ostatné ZO podľa obcí starostom, 

 preberanie učiva  z dejepisu dejinných udalosti z rokov 1939 - 1945 k súťaží „Medzníky II.SV“ 

na ZŠ a OGY, ak žiaci budú  pravidelne navštevovať školy nie online, 

marec  ........  pokračovanie v činnosti podľa Plánu činnosti na rok 2022 a Plánu hlavných úloh 

na rok 2022, 

-  do konca marca 2022 prebiehajú školské kolá súťaže „Medzníky II.SV“ na ZŠ a OGY, ak to 

bude možné, či nebude pokračovať ďalej korona, 

 do 10. apríla .... štvrťročné hlásenia o činnosti a stave oblastnej organizácie za I.štvrťrok 2022  

na ústredie do Bratislavy  o stave a činnosti oblastnej organizácie ... plní tajomník OblO SZPB 

MI, finančné hodnotenie I.Q len pre P OblO SZPB MI, 

15.4 – 18.4.2022 .... vzhľadom k tomu, že je  Veľká noc  15. veľký piatok. – 14.4. biela sobota 

a 17.-18.4.2022 Veľká noc zasadnutie P OblO SZPB MI bude spresnené  a to hlavne po 

pracovnom stretnutí s prednostkou Okresného úradu ? a organizačným štábom pre uskutočnenie  

Pietneho aktu kladenia vencov  pri príležitosti 77.výročia Víťazstva nad fašizmom a ukončenia 

II.svetovej vojny v Európe. – účasť predseda a tajomník  OblO SZPB , 

do konca mesiaca apríl sú  plánované vykonania okresných kôl súťaže „Medzníky II.SV“ 

v okrese MI a okrese SO,  

....... spresníme konanie P OblO SZPB MI ..... v kancelárii tajomníka OblO SZPB.... účasť 

členovia  predsedníctva a predsedovia ZO SZPB, ktorých sa týka  oslobodenie  8.mája 2022, 

6.máj – 9.máj oslavy Víťazstva nad fašizmom a ukončenie II.svetovej vojny v EU takto: 

6.máj .....10,00 hod.    Vinné, Nacina Ves , predsedovia ZO SZPB  spresnia termíny osláv, 

6.máj .....13,00 hod.   kladenie vencov za účasti OS SR Sobrance pamätník vojakov ČA,  

7.máj .....14.00 hod.   Strážske kladenie vencov k pamätníku padlých vojakov ČA, 



 

 

 

7.máj ....10,00 hod. Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77.výročia Víťazstva nad 

fašizmom a ukončenia II.SV ..... cintorín vojakov ČA pod Hrádkom Michalovce za účasti OS SR  

.... účasť ZO SZPB MI, Strážske, Nacina Ves,Vinné, Sobrance, po ukončení Pietneho aktu  

krátke posedenie u prednostky OÚ s prijatím ocenených ??? 

 

 

8.máj .... celoslovenské oslavy cintorín pochovaných vojakov I.čsl. armádneho zboru 

Ludvíka Svobodu Háj Nicovo Liptovský Mikuláš – plánovaný autobusový  

zájazd ? podľa pokynov ÚR SZPB Bratislava  (50 -60 členov) k významnému 77.výročiu 

Víťazstva nad fašizmom a ukončenia II.svetovej vojny v Európe, Len vtedy ak to bude 

oprganizovať ústredie SZPB a budú na autobusy vyčlenené finančné prostriedky. A či ešte 

nebude uzatvorené Slovensko C-19. 

 

1.jún – 30.jún  ... podľa Plánu činnosti na rok budú vykonané v ZO SZPB inventúry členskej 

základne so zistením skutočného stavu  členskej základne  a počtov jednotlivých ZO  , kde došlo 

k úbytku alebo k prírastku členov stavajúcej členskej základne oblastnej organizácie 

a porovnanie s elektronickou evidenciou členskej základne. Spracovanie Plánu podujatí na 

mesiac júl – december 2022. .... zodpovedajú predsedovia  ZO SZPB a tajomník OblO SZPB MI. 

Plán podujatí vychádza s Plánu hlavných úloh a Plánu činnosti oblastnej organizácie a je vždy 

postavený a spracovaný v súlade s Plánom ústredných orgánov SZPB na rok 2022 a to s hlavnou 

úlohou vyhodnotenia plnenia úloh 17.zjazdu SZPB konaného v roku 2019 v Poprade.  Treba si 

znova prejsť uznesenia a závery tohto zjazdu a zapracovať ich do svojich Plánov činnosti ZO 

SZPB na rok 2022. 

 

Plán podujatí je spracovaný formou plánovaných akcií na rok 2022 ale je to plán, ktorý sa podľa 

danej situácie a stavu môže meniť a upresňovať. 

 

 

               Slovenský zväz protifašistických bojovníkov                                                  Ing. Marián Lukáč 
                      Oblastná organizácia Michalovce                                                  tajomník OblO SZPB Michalovce 


