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Vec: Výročná konferencia OPK Námestovo - pozvánka 
 
Vážení členovia.  Predstavenstvo OPK Námestovo Vás pozýva na druhú výročnú 
konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 07. júna 2019 o 16:00 hod. v reštaurácii Oravia s 
nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovného predsedníctva 

3. Schválenie programu konferencie, rokovacieho a volebného poriadku 

4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

5. Správa o činnosti OPK Námestovo od prvej výročnej konferencie, vyhodnotenie 

plnenia hlavných smerov činnosti 

6. Správa dozornej rady OPK Námestovo 

7. Správa mandátovej komisie 

8. Voľba orgánov OPK Námestovo 

9. Diskusia 

10. Správa volebnej komisie o výsledku volieb 

11. Správa návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho schválenie 

12. Zakončenie 

 
 
     Na tejto výročnej konferencii sa budú voliť členovia predstavenstva, resp. predsedovia 
odborných komisií. 

Všetkým držiteľom poľovných 
lístkov v pôsobnosti OPK 
Námestovo, ktorí nie sú zaradení 
v PZ a PS 
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     V súlade s týmto je potrebné zúčastniť sa konferencie nezaradených členov, ktorá sa 
bude konať 03.06.2019 o 14:00 hod. v kancelárii OPK Námestovo na ktorej navrhnete do 
predstavenstva svojich kandidátov. Jedná sa o funkcie: 

- predseda OPK 
- podpredseda OPK 
- predseda kynologickej komisie 
- predseda ekonomickej komisie 
- predseda dozornej rady 
- predseda poľovníckej komisie 
- predseda streleckej komisie 
- predseda osvetovej komisie 
- predseda disciplinárneho senátu 

Taktiež môžete navrhnúť jednotlivých členov do jednotlivých komisií a senátu. 
Jednotlivé návrhy na funkcie spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta 
a zápisnicou z členskej schôdze je potrebné doručiť do kancelárie OPK najneskôr do 03. 06. 
2019, t.j. v pondelok. Taktiež je potrebné schváliť delegáta na výročnú konferenciu, podľa 
kľúča 1 delegát na 100 nezaradených členov.  
 
 
S pozdravom  
                                František Bolek 
                                Predseda OPK Námestovo 
 
 
 


