
 

Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyselných pekární a pekári na Slovensku, v mene 
predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 

 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE  

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov 

za rok 2019 

ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo 

Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod. 
 

PROGRAM:  

09:00 – 09:45  Registrácia účastníkov a pozvaných hostí 

10:00 – 10:20 Otvorenie Valného zhromaždenia, voľba pracovných komisií, predstavenie   

kandidátky do volieb členov predstavenstva a dozornej rady 

10:20 – 10:50  Správa predstavenstva a činnosti Zväzu za uplynulé obdobie a návrh činnosti  

na rok 2020 vrátane rozpočtov 

10:50 – 11:00  Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia a o plnení uznesení 

11:00 – 11:10  Správa mandátovej komisie 

11:10 – 11:20  Ukončenie členstva niektorých členov 

11:20 – 11:30  Prijatie nových členov a ich krátke predstavenie 

11:30 – 11:40  Úprava stanov zväzu 

11:40 – 11:50  Schválenie výšky členského príspevku 

11:50 – 12:20  Diskusia 

12:20 – 12:40  Voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady 

12:40 – 13:00  Schválenie uznesení 

 

13:00 – 14:00   OBED 

 

14:00 - 16:00 Odborný seminár s vystúpením hostí zameraný na vplyv legislatívnych zmien na          

sektor, ďalej strategické zámery štátnej pomoci pre potravinárstvo a náš odbor 

 

16:00 – 19:00  Voľný wellness program (možnosť bezplatného využitia neobmedzeného vstupu do 

wellness v priestoroch hotela) 

 

19:00 – 20:00  Otvorenie slávnostného večera, odovzdávanie cien „Poctivý obchod 2019“ 

   a  ocenenie zaslúžilých členov za celoživotný prínos pekárskemu remeslu 

 

20:00 – 21:00   Slávnostná večera 

 

21:00 -    Voľná zábava, neformálne stretnutia 

 

 

V priebehu celého dňa sa môžete stretnúť s obchodnými partnermi, ktorí pekárom, cukrárom a cestovinárom 

ponúkajú  svoje služby  a produkty. 



 

 

Podmienky ubytovania: 

Cena za izbu s možnosťou ubytovania 1 hosťa s raňajkami 79,- € 

Cena za izbu s možnosťou ubytovania 2 hostí s raňajkami 105,- € 

Cena za izbu s možnosťou ubytovania 3 hostí s raňajkami 150,- € 

 

Cenu ubytovania si hradia samotní účastníci VZ, záväznú rezerváciu vybavíme podľa priloženej návratky.  

 

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti v priloženej návratke na e-mailovú adresu: szpcc@szpcc.sk a v kópii 

na lopuchova@szpcc.sk najneskôr do 15.03.2020, za účelom zabezpečenia ubytovania a priestorových 

kapacít podľa počtu Vami nahlásených osôb. 

 

Vzhľadom na situáciu v našom odvetví považujeme Vašu účasť za mimoriadne dôležitú. Opätovne hlavnou 

myšlienkou tohtoročného stretnutia je zásadné posilnenie spolupráce medzi všetkými pracovníkmi v našom 

spracovateľskom odvetví.  

 

 
 

 

 

 

V mene stavovských organizácií sa tešíme na Vašu účasť    

 

Ing.Tatiana Lopúchová,  

       predseda predstavenstva SZPCC 

          

mailto:szpcc@szpcc.sk

