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PLÁN PRÁCE 

Oblastnej organizácie SZPB Michalovce 

na rok 2022 

Hlavné ciele : 

              1.Pokračovať aj tohto roku v plnení  poznatkov a záverov 17.zjazdu SZPB s cieľom    

                 omladzovania kádrov  základných organizácii v obidvoch okresoch , ale aj oblastnej  

                 organizácie. Celoročne prijímať  nových   respektíve mladých členov a tým     

                 vyrovnať prirodzené   úbytky a zachovať  minimálne stav   členskej základne  

                 z predchádzajúceho  roku  2021. 

             2. Obnoviť v zmysle Stanov stav funkcionárov  ZO SZPB okresov MI a SO  úloha    

                  trvalá.  

3. Obnoviť činnosť  niektorých ZO SZPB  , ktorým odišli z hocijakých dôvodov  

    predsedovia základných organizácií alebo sa zmenil základný počet členov -  Petrovce   

    n/Lab., Vyšné Nemecké, Hatalov, Palín  a nadviazať súčinnosť so starostami obcí,  

    v ktorých sú nezaopatrení členovia SZPB a sú už prestarnutí o spoluprácu, o ich  

    starostlivosť v členskej základní oblastnej organizácie bez platenia členských známok.  

             4. Zvýšiť starostlivosť o funkcionársky aktív,  hlavne o HKO smerom na ústredie a s       

                 cieľom  upevniť  a vylepšiť ich činnosť v danej tematike a spolupráci so školami   

                 okresov MI a SO. 

             5. Pokračovať v  práci s mládežou, na ZŠ, SŠ formou súťaží „ Medzníky II.svetovej  

                 vojny“ , „STOPY 2019“, vytváranie Klubov mladých pri  OblO SZPB a iných aktivít,  

                 ktoré by zaujali mladých  prizývať ich na účasť pri spoločných akciách Oblastnej  

                 organizácie SZPB pri výrazných výročiach  dejinných udalosti Slovenska ,návštevách  

                 pamätných miest v regióne ale aj po celom  Slovensku.  

        

Pripravované podujatia : 

Január 2022            -  ročná uzávierka, vyhodnotenie hospodárenia, predloženie Plánu  

                                   hospodárenia na rok 2022, 

                               -   inventarizácia k 31.12.2021 v celej oblastnej organizácii, 

                               -   priebežne  -   dokončenie  vykonania   výročných  členských                                                 

                                   schôdzí  do konca  mesiaca apríl   2022,  distribúcia   členských  

                                   známok na rok 2022 a Ročenky na rok 2022 pre obidva okresy, 
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- Február 2022           -   keď to dovolí pandemická situácia na Slovensku tak chceme obnoviť   

                                       zapojenie sa do prípravy súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov  

                                        9.ročníkov a žiakov 8 RG v okresoch  MI a SO a  na všetkých ZŠ už  

                                        podľa nových Pravidiel  r.2020, tak ako to dohodla ÚR SZPB s MŠ SR, 

 

- Marec  2022            -   pokiaľ sa to podarí v mesiaci február rozbehnúť súťaž a to I. etapou tak  

                                       by sme pokračovali II.etapou  v súčinnosti so školami k príprave žiakov  

                                       na súťaž Medzníky II.SV“ a pokračovať v činnosti v súlade s Plánom  

                                       podujatí  na obdobie január až apríl 2022, 

- Apríl 2022              -    schválenie organizačných opatrení na vykonanie Pietnych aktov na  

                                       oslavy  77. výročia Víťazstva nad fašizmom a ukončenia II.svetovej  

                                       vojny na  EU kontinente, 

                                 -     zasadnutie P-OblV, príprava osláv 77. výročia Dňa víťazstva nad  

                           fašizmom a ukončenia II.svetovej vojny  v spolupráci so štátnou  

                           správou a 22.mechanizovaným práporom Michalovce  a ZO SZPB  

                             v okresoch MI a SO  druhý až tretí  týždeň apríla, 

                     -    školské kolá a okresné kolo súťaže Medzníky II.svetovej vojny  podľa  

                           spresnenia organizátorov súťaže a oblastného výboru SZPB, 

 

Máj 2022                  -   v dňoch 6.5. – 9.5. 2022 oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom  v okresoch  

                                      Michalovce Sobrance, predpokladaná účasť na celoslovenských oslavách  

                                      77. výročia Víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši na   

                                      Ústrednom cintoríne pochovaných vojakov I.čsl.arm.zboru v ZSSR  

                                      Ludvíka   Svobodu, pokiaľ nebude uzavretie štátu alebo núdzový stav, 

                                -     plánovaný autobusový zájazd 50 – 60 členov SZPB oblastnej                                              

                                      organizácie, 

Jún 2022                 -     inventarizácia členskej základne a porovnanie s elektronickou  

                                      evidenciou členskej základne s tajomníkom OblV SZPB MI 

Júl 2022                  -     zasadnutie P  OblO SZPB – zhodnotenie polročnej práce  

                                      a kontrola  splnenia úloh, prerokovať návrhy vykonania osláv 78.výročia  

                                -     SNP v obidvoch okresoch MI a SO, 

                                -     polročné hlásenia pre ÚR SZPB, 

August 2022           -     25.- 29.08.2022    oslavy 78. výročia SNP v okresoch MI a SO,  

                                -    Partizánska vatra  a kladenie vencov Poruba pod Vihorlatom spresnenie  

                                     termínu bude  výborom OblO SZPB MI oznámené na  ZO SZPB  

                                -    78. výročie SNP   25.- 28.2022 Strážske, Sobrance, Michalovce,  

                                     Nacina Ves, Vinné, Trhovište, Rakovec n/O. 

                                -    účasť na celoslovenských oslavách 78.výročia SNP v Banskej   Bystrici     

                                     29.8.2022 (pondelok jednodňový autobusový zájazd) pokiaľ budú na to  

                                     vyčlenené prostriedky z ústredia a nebude uzavretá SR, 

September 2022      -    školenie funkcionárov ZO – podľa spresnenia  ÚR  SZPB  BA,      

                                -    oslobodenie prvej obce Kalinov na Slovensku 21.9.2022 -  len  

                                      symbolicky, 

Október  2022         -    06.10.2022 - účasť na oslavách  78. výročia Karpatsko –duklianskej o 

                                     operácie , Dukla – Svidník ( autobusový zájazd ), pokiaľ budú vyčlenené  

                                     finančné prostriedky z ústredia SZPB 

November 2022      -    11.11.2022   -  Červené maky  na mestskom cintoríne úcta všetkým  

                                     padlým vojakom vo všetkých vojnách na celom svete, 
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                               -   23.11.2022  (streda) oslobodenie mesta Sobrance, 78. výročie (pietny akt  

                                   podľa  spresnenia organizačného výboru)  

                               -   prijatie u primátora a ocenenie priamych účastníkov, 

                               -   25.11.2022 oslavy 78. výročia oslobodenia Michaloviec pietny akt podľa  

                                   spresnenia organizačného výboru, 

                               -   prijatie u primátora, ocenenie zaslúžilých členov, pokiaľ nebude 4. alebo 5.  

                                   vlna C-19, 

                               -   vykonať oslavy aj v tých obciach, ktoré boli v tej dobe oslobodené                                               

                                   a sú tam ZO SZPB Strážske, Nacina Ves, Zalužice, Rakovec n/O. atď., 

December  2022    -   zasadnutie P-OblO SZPB  – vyhodnotenie  celoročných akcií,  

                                   príprava ročnej  uzávierky,   príprava   členských schôdzí v ZO na  

                                   rok   2022 – 2023 a inventúra HIM  a hospodárenia s finančnými  

                                   prostriedkami  k  31.12.2022. 

 

 

                                                                                                                  Ing. Marián Lukáč 

                                                                                                     tajomník OblO SZPB Michalovce  

                       


