Pozvánka na 17. Valné zhromaždenie AČE SR

Čas a miesto konania: 19.3.2015 (štvrtok), o 10:00
v budove Kerametalu, Jašíkova ul.2, Bratislava
Program Valného zhromaždenia (10:00 - 12:30):
1. Schválenie programu
2. Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2014 (M.Bilanin, M.Dian, M.Drtil)
3. Informácia o členskej základni AČE SR, potvrdenie nových členov (M.Bilanin, M.Dian)
4. Správa o hospodárení AČE SR, finančný plán a členské na rok 2015 (P.Németh)
5. Správa revíznej komisie AČE SR (M.Hutňan)
6. Plán aktivít na rok 2015 (M.Bilanin, M.Dian, I.Bodík)
7. Voľby nového výboru a revíznej komisie AČE SR na obdobie 2015-2017 (M.Dian)
8. Rôzne a diskusia
Pozn.: žiadame členov AČE SR, aby v prípade svojej neúčasti na Valnom zhromaždení využili možnosť
korešpondenčného hlasovania a vyplnili priloženú „Kandidačnú listinu pre korešpondenčný spôsob
voľby“. Vyplnenú Kandidačnú listinu zašlite poštou na adresu:
AČE SR, doc.Ing.Igor Bodík, PhD.– predseda, Radlinského 9, 811 07 Bratislava.
Účastníci Valného zhromaždenia vyplnia Kandidačné listiny priamo na mieste konania.

13,30 – 14,15

Odborný seminár korporatívneho člena AČE SR TECHNO TIP, s.r.o.
(predstavenie firmy a hlavných aktivít; hlavné referencie, unikátne riešenia;
prípadové štúdie)

14,15 – 15,00

Odborný seminár korporatívneho člena AČE SR IN EKO Team, s.r.o..
(predstavenie firmy a hlavných aktivít; hlavné referencie, unikátne riešenia;
prípadové štúdie)

Valné zhromaždenie je otvorené len pre členov AČE SR a pozvaných hostí;
odborný seminár od 13,30 je aj pre nečlenov AČE SR
Pozn.: parkovanie v okolí budovy Kerametalu je pomerne komplikované, je možné za poplatok
parkovať v areáli Kerametalu
Žiadame Vás, aby ste potvrdenie Vašej účasti určite adresovali na: marta.onderova@stuba.sk, resp.
milos.dian@zsvs.sk, resp. 0903 462732 (Ing.Dian – sekretár AČE SR).
Je to nutné kvôli zabezpečeniu prednáškovej miestnosti, občerstveniu a obedom !!!!
Tým, čo do 15.3.2015 nepotvrdia svoju účasť, nebudeme môcť zabezpečiť vyššie uvedené.
V Bratislave, 10. 2. 2015

Ing. Marián Bilanin, PhD. - podpredseda AČE SR
Ing. Miloš Dian - sekretár AČE SR

