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Rozdeťovník: Predstavenstvá členslých organwáctia individuálni členoviaSZSZ

Y áženédámy, v áňení páni,

milí priatelia' krajaniao

dovol'te mi srdečne Vás, členov Svetového zdrvŽenia Slovákov v za|uaniči, pozdraviť a
v zmysle Stanov pozvať na

III. riadne Valné zhromaždenie
Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Uskutoční sa v sobotu 31. októbra a v nedel'u 1. novembra 2009 v Bratislave
(súčasťounedelhého progÍamu bude aj ekumenická bohoslužba)

Miesto konania: Kongresové centrum City Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Svetové zdruŽenie Slovákov v zahraničí
P. o. Box 33' sK - 814 99 Bratislava í
Sekretariát: nám. sNP 12' Bratislava 1
predseda te!./fax: +420 224 9í9 525' +420732 5í9 6í9' riaditelka sekretariátu +4219í8 792 400
e-mail: szsz@czsk.net, sekretariat@szsz.sk, internet: www.szsz.sk, www.slovacivosvete.sk
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Návratku nájdete v prílohe, progÍam v súlade s Hlavou VII., ods. 1 Stanov sZsZ zašleme
s dostatočným predstihom.

Chcem vás požiadať, aby ste venovali pozornosť včasnémudoručeniu

vyplnenej návratky, a to naineskór do 10. septembra 2009 buď elektronickou poštou na adresu
sekretariat@szsz.sk alebo listom na poštovú adresu SZSZ: P. o. Box 33,

sK _ 814 99 Bratislava

l, Slovenská republika.
Yáňeni členovia, milí priatelia, chcem Yám zdilrazniť, že Vaša účasťje vel'mi dÓležitá.
Valné zluomaŽdenie je najdóležitejšou udalosťou vo vnútornom živote nášho zďnlženia

a koná sa

raz za tri roky. Svojimi rozhodnutiami na Valnom zhromaždení rozhodnete o jeho ďalšom
smerovaní. Naším spoločným ciel'om

je pracovať v prospech udržania slovenskosti

v našich

komunitách po celom svete, vel'kých i malých, blízko i ďaleko, ale aj pomáhať v zahraničínašej
starej vlasti

-

Slovensku.

Prijmite ešte raz srdečnépozdravy a že|anie všetkéhonajlepšieho Vám, Vašim rodinám a

blízkym. Tešímsa na stretnutie na III. riadnom Valnom zbromaždení Svetového združenia
Slovákov v zatvaníěí
S krajanským pozdravom aže|animpekného leta

predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
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