X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

POZVÁNKA
Bratislava 30. októbra 2018
Vážená pani
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia K u r i l o v s k á, PhD.
rektorka
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Bratislava
Vážená pani rektorka,
dňa 25. novembra 2018 (nedeľa) sa uskutoční jubilejný desiaty ročník športovo-spoločenského
podujatia známeho v právnickej obci pod názvom Memoriál Milana Hanzela, ktoré po minulé tri roky nieslo
nový názov “T
 urnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela”.
Toto podujatie organizované občianskym združením Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS)
v spolupráci so zástupcami právnických povolaní a priateľmi Milana Hanzela sa stalo tradičnou súčasťou
života slovenskej právnickej komunity a symbolom vzájomného rešpektu a úcty právnických povolaní.
Dovoľte nám, vážená pani rektorka, aby sme Vás a Vaším prostredníctvom aj celú akademickú
obec vašej akadémie, srdečne pozvali na X. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana
Hanzela – futsalový turnaj, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2018 v športovej hale HANT Aréna (Trnavská
cesta 29, Bratislava) so začiatkom športovej časti (stretnutia družstiev vo dvoch základných skupinách)
o 10,00 hod.
Slávnostné otvorenie podujatia, v rámci ktorého sa právnickej obci prihovorí predsedníčka Súdnej
rady Slovenskej republiky pani Lenka Praženková, sa uskutoční v Hant Aréne o 16,00 hod.
Pre najmenších bude pripravený detský športový kútik i tvorivý kútik (v malej telocvični) a aby si aj
deti odniesli zážitok z atmosféry krásnej “HANT Arény”, zahrajú si medzi sebou detský futsalový zápas
.
Pre zrelšie ročníky právnikov - futbalistov bude zorganizované priateľské futbalové stretnutie
s internacionálmi Slovenska, samozrejme, ak bude mať záujem zapojiť sa dostatočný počet našich kolegov.
V záujme čo najlepšej prípravy podujatia pre všetkých ctených účastníkov i hostí, by sme privítali
potvrdenie Vašej účasti do 14. novembra 2018na email: sport@ucps.sk.
Veríme, že naša úprimná snaha o dobrú vec sa stretne u účastníkov s pozitívnou odozvou a že
posolstvo podujatia sa stane hodnotou pre celú právnickú obec a prinesie peknú emóciu aj tým kolegom,
ktorí nemali česť osobne poznať Milana Hanzela.
Na záver by sme Vás chceli poprosiť o zverejnenie oznamu o konaní podujatia na webovom sídle
vašej akadémie.
S úctou

Igor Šumichrast
výkonný riaditeľ UčPS, o. z.

