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Zápisnica

zo zasadnutie Predsedníctva AOZPO SR

konaného dňa 10. januára 2007

prítomní:  Jozef Vátil, Eva Madajová, Alžbeta Lukovičová,. Róbert Lezo(vz p. Šustrová ),
                 Ján Koťo,  Ján Čačko,
hostia:      Mária Orgonášová,  Igor Javorský

program:1. úvod
2. situácia AOZPO SR a možnosti práce v r. 2007
3. rozdelenie funkcií v Predsedníctve v r. 2007
4. príprava Valného zhromaždenia

bod 1: úvod
Prezident  AOZPO SR p. Vrátil privítal prítomných, zaďakoval hlavne mimobratislavským
členom predsedníctva za účasť na zasadnutí a poprial všetkým do r. 2007 hlavne pevné zdravie a
veľa úspechov.

Bod 2: situácia AOZPO SR a možnosti práce na r. 2007
p. Vrátil informoval, že podal viacero projektov na VÚC i mimo Bratislavy, pričom bolo AOZPO
SR oznámené, že finančné prostriedky budú poskytnuté len subjektu v príslušnom regióne.
Jednotlivé organizácie by si preto mali samé podávať projekty. AOZPO SR jednotlivé členské
organizácie zastrešuje, vyvíja činnosť smerom k legislatíve, prezentuje aktivity v médiách a
reprezentuje v zahraničí..
-  navrhuje, aby AOZPO SR vypracovala pre členské organizácie odporúčanie akým spôsobom by sa
mali uchádzať o financie z VÚC (s pomocou MUDr. Orgonášovej a Dr. Javorského).
- pri organizovaní koncertu „Slovensko bez bariér“, iných akcií a podujatí v roku 2007 by sa do
prípravy a spolupráce mali zapojiť i jednotlivé členské organizácie, mala by vzniknúť deľba práce.

p. Lukovičová – v prípade reprezentácie jednotlivých organizácií v zahraničí táto činnosť
pozostáva výlučne v kompetencii jednotlivej organizácie, pretože najlepšie ovládajú problematiku.

p. Orgonášová – fakt o prideľovaní financií z VÚC, ktoré pôsobia len v danom regióne, je
subjektom známy, preto sa doteraz tým smerom projekty nezadávali.
- Informovala o prácach na prebiehajúcich EQUAL a LdV projektoch, z ktorých väčšina v tomto
roku končí.
- V r. 2006 začala formou poradenstva spolupracovať s Distinct a.s. na projekte zameranom na
zlepšenie zamestnanosti ľudí so sťaženým prístupom na trh práce (osoby so zdravotným
postihnutím, ženy po materskej dovolenke, absolventi škôl…, ktorí sú evidovaní na úrade práce.
Vyzvala prítomných, aby túto informáciu postúpili záujemcom vo svojom okolí.
- Momentálne sa AOZPO SR nachádza vo finančnej kríze, pretože v rámci EQUAL programu
platby majú niekoľkomesačné meškanie. Dotácie z MPSVaR SR a z VÚC možno očakávať až
niekedy v apríli, preto je nutné túto situáciu riešiť podávaním ďalších projektov.
- Budova, v ktorej sídli AOZPO SR sa bude rekonštruovať, je potrebné hľadať nové priestory.
Nájomná zmluva s novým nájomcom bude uzavretá maximálne do júna, júla 2007.

p. Koťo – má dojem, že AOZPO SR je vzhľadom na svoju dôležitosť málo známa verejnosti a
málo prezentovaná v médiach.



- Internetová stránka nie je pravidelne aktualizovaná - inovovaná, je málo nápaditá a zastaralá.
- Jednotlivé členské organizácie by mali tiež používať logo AOZPO SR na svojich web. stránkach,
vo svojich informačných a propagačných materiáloch.
- Navrhuje výraznejšiu propagáciu AOZPO SR. Doporučuje zaslať všetkým člen. organizáciám
logo AOZPO SR.
- Navrhuje zaviesť ročné členské príspevky organizácií vo výške 200,- až 300,- Sk.

p. Orgonášová – web stránka sa aktualizuje pravidelne v zásadných a dôležitých informáciách.
Problém je s pracovníkom, ktorý by sa pravidelne staral o túto stránku. AOZPO SR si z finančných
dôvodov túto prácu objednáva iba príležitostne. Interní pracovníci pripravujú iba podklady,
z interných pracovníkov nikto nevie web stránku upravovať.

Bod 3: rozdelenie funkcií v Predsedníctve pre r. 2007

p. Vrátil – zo zdravotných dôvodov sa s okamžitou platnosťou zrieka funkcie prezidenta.
- z tohoto dôvodu je nevyhnutné zvolať Valné zhromaždenie, kde bude voľba nového prezidenta.
- do termínu Valného zhromaždenia je potrebné zabezpečiť vykonávanie funkcie štatutárneho

zástupcu AOZPO SR inou osobou.

     Prítomní sa zaoberali novo vzniknutou situáciou – navrhnúť a zabezpečiť prezidenta AOZPO
SR. Ani jeden z prítomných zo zdravotných, prípadne časových dôvodov voľnú funkciu neprijal.

    Účastníci zasadnutia navrhli, aby vzhľadom na dlhoročné skúsenosti v AOZPO SR a odborné
znalosti vykonával túto funkciu JUDr. Javorský. JUDr. Javorský  však tiež zo zdravotných
dôvodov túto funkciu nemohol prijať.
    Za dočasného prezidenta do Valného zhromaždenia predsedníctvo, na základe telefonického
dohovoru, navrhlo pani Ivetu Míšovú, ktorá túto funkciu prijala.

Za podpredsedov AOZPO SR boli navrhnutí a s funkciou súhlasili:
T. Hurbaničová, A. Lukovičová, E. Madajová

Bod 4: príprava Valného zhromaždenia
Prítomní sa dohodli:
-  na uskutočnení Valného zhromaždenia v alternatívnych termínoch:
   14. alebo 16.februára 2007, v priestoroch AOZPO SR v Bratislave.
- Členské organizácie musia byť vopred oboznámené s programom, ktorého hlavným bodom bude
voľba nového prezidenta. Valného zhromaždenia by sa malo zúčastniť čo najviac členských
organizácií.
p. Čačko – niektoré členské organizácie sa málo zapájajú do činnosti AOZPO SR a zriedka sa
zúčastňujú valných zhromaždení.
- na Valnom zhromaždení navrhnú dovoliť do orgánov Predsedníctva aj JUDr. Igora Javorského

U z n e s e n i e
zo zasadnutia Predstavenstva AOZPO SR zo dňa 10.1.2007:
Zasadnutia sa zúčastnilo 6 členov Predsedníctva AOZPO SR a bolo odsúhlasené nasledovné
uznesenie:
1. funkciu dočasného prezidenta na medziobdobie, kým nebude Valným zhromaždením zvolený

nový prezident, bude vykonávať pani Iveta Míšová
2. členské organizácie by mali vo svojich materiáloch  používať aj logo AOZPO SR a umiestniť ho

aj na web. stránke, prípadne prospektoch     zodp.: predsedovia člen. organizácií
3. AOZPOSR  zašle všetkým člen. organizáciám svoje logo e-mailom, prípadne poštou.

   zodp.:  dočasný prezident AOZPO SR
4. aktualizovať web stránku    zodp.:  dočasný prezident AOZPO SR
5. hľadať nové priestory:  využiť kontakty, banky, spojiť sa s Národnou radou a hľadať priestory
   spoločne – výhodnejší nájom.                           zodp.:  členovia predstavenstva



6. uskutočniť Valné zhromaždenie v jednom z alternatívnych dátumov: 14. alebo 16. február 2007.
       zodp.:   dočasný  prezident

7. na pozvánky vopred uviesť program a vyzvať jednotlivých predsedov organizácií, aby si
pripravili návrhy na voľbu prezidenta AOZPO        zodp.:  Lukovičová

      
8. zaslať členským organizáciám Zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva dňa 10.1.2006, 

      zodp.:   Lukovičová
9. za podpredsedov AOZPO SR  boli navrhnutí a s funkciou súhlasia:

                      T. Hurbaničová, A. Lukovičová, E. Madajová
- 10. pripraviť návrh na  dovolenie JUDr. Igora Javorského do Predsedníctva AOZPO SR

                  zodp.:  dočasný prezident

Zapísala: Alžbeta Lukovičová,
podpredseda Predsedníctva AOZPO SR


