
Namjet prezidija         05.12.2018 
 

 

 
Dnjowy porjad 
za 9. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 14.12.2018 w 
Chrósćicach 
 
městnosć:    Wjacezaměrowa hala “Jednota” w Chrósćicach  
 

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.30 - 17.40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
17.40 - 17.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja hosći k serbskim naležnosćam 
17.50 - 18.00 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 
 

3. Schwalenje protokola 8. (rjadneho) posedźenja z dnja 19.10.2018 w 
Choćebuzu z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.00 - 18.10 hodź. 
 

 Judit Šołćina 

4. Rezimej dźěławosće Załožboweje rady w dobje 2015-2019 a wuhlad 
na nadawki w nowej wólbnej dobje 2019-2023 
18.10 - 18.30 hodź. 
 

 Susan Šenkec 

5. Wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje za Załožbowu 
radu na dobu 2019-2023 

- předstajenje kandidatow na zakładźe swojich pisomnje 
zapodatych wobsahowych ćežišćow  

- wólby rjadnych a zastupowacych čłonow gremija ze Sakskeje 
18.30 - 19.30 hodź. 
 

  
 
Dawid Statnik 
 
Křesćan Korjeńk 

 Přestawka              
19.30 - 19.50 hodź. 
 

  

 Pokročowanje dnjoweho dypka 5 
19.50 - 20.50 hodź. 
 

 Dawid Statnik/ 
Křesćan Korjeńk 

6. 
 

Wobzamknjenja  
 

  

6.1. Dalše přihoty 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny dnja 30.03.2019 
w Chrósćicach - kluč delegatow 
předłoha ZP 52/2018 
20.50 - 21.10 hodź. 
 

 Marko Hančik 

TOP 0. 



 
6.2. 
 

Delegowanje dweju zastupjerjow Domowiny do kuratorija Myta 

Ćišinskeho na dobu 2019-2025 

předłoha ZP 58/2018 

21.10 - 21.20 hodź. 

 

 Dawid Statnik 

6.3. Powołanje dalšich zastupjerjow za poradźowace sobudźěło w 
šulskich konferencach Sakskeje 
předłoha ZP 61/2018 
21.20 - 21.30 hodź. 
 

 dr. Beata 

Brězanowa 

 

7. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
21.30 - 21.50 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 

8. Wšelčizny     
21.50  - 22.00 hodź. 
 

- wužiwanje nowych mailowych adresow Zwjazkoweho 
předsydstwa  
(hlej list z dnja 26.11.2018) 

- nowolětne přijeće w Praze 
- aktualne informacije po potrjebje      

                  
       

 Dawid Statnik 
 
 
čłonojo a  
poradźowarjo 
ZP 

 
Po protokolu prezidija z dnja 08.02.2017 maja so informacije zasadnje pisomnje a dočasnje čłonam prezidija 
posrědkować. Po protokolu ZP z dnja 29.04.2017 ma so posedźenski čas gremijow na 4,5 hodźin wobmjezować 
a měło so posedźenje najpozdźišo 22:00 hodźin skónčić.  


