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Zápisnica

zo zasadnutia  mimoriadneho Valného zhromaždenia AOZPO SR

konaného dňa 14. februára 2007

prítomní: I. Mišová, T. Hurbaničová, E. Madajová, A. Lukovičová,. R.Lezo, K. Dekánková,
I. Madarászová, E. Benžová,  M. Orlovská, M. Chalupková, M. Meszarošová,  K. Píšecová
hostia:       Mária Orgonášová – čestný prezident AOZPO SR
                 Igor Javorský – právny poradca AOZPO SR

Program:1.   Otvorenie
2.   Voľba volebnej a návrhovej komisie
3.   Situácia AOZPO SR a možnosti pokračovania práce v r. 2007
4. Informácia o rozdelení funkcií v Predsedníctve AOZPO SR
5. Diskusia
6. Voľba nového prezidenta AOZPO SR
7. Správa návrhovej komisie
8. Záver

K bodu 1: Otvorenie
Iveta Míšová, dočasná prezidentka Asociácie otvorila zhromaždenie, privítala prítomných a
nechala schváliť navrhnutý program.

K bodu 2: Voľba volebnej a návrhovej komisie
Za členov volebnej a návrhovej komisie boli zvolení:
E. Benžová, T. Hurbaničová, A. Lukovičová

K bodu 3: Situácia AOZPO SR a možnosti pokračovania práce v r. 2007
Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SR v úvode stručne zhrnula históriu vzniku
AOZPO SR a načrtla finančné, materiálne a priestorové problémy, s ktorými sa musela Asociácia v
minulosti vysporiadať. T.č. je technicky dobre vybavená, ale vzhľadom na neustále zmeny
politických postojov k práci MNO sa objavujú nové problémy. Následne informovala prítomných
o situácii, v ktorej sa Asociácia aktuálne nachádza:
 - finančné hľadisko - prevádzka a činnosť Asociácie je do budúcnosti značne ohrozená –
momentálne nie sú zabezpečené finančné zdroje z MPSVaR a z VUC, ktoré značne obmedzujú
dotácie. Niektoré projekty, do ktorých bola Asociácia zapojená, už skončili, iné končia v tomto a v
budúcom roku. Veľké problémy sú s refundáciou výdavkov na partnerskú účasť v medzinárodnom
programe EQUAL, ktoré Asociácia doteraz zálohovala z rezervy, vytvorenej počas realizácie
predchádzajúcich projektov. Návratnosť financií mešká aj niekoľko mesiacov a preto sa  AOZPO
SR momentálne nachádza vo finančnej kríze. Aj vzhľadom na budúcnosť je nutné túto situáciu
riešiť podávaním nových projektov a žiadostí na sponzorov,
- budova, v ktorej sídli AOZPO SR má nového nájomcu a bude sa rekonštruovať. Je preto potrebné
hľadať nové priestory pre sídlo Asociácie. Nájomná zmluva bude platiť približne do júna - júla
2007.
M. Orgonášová, ako zakladateľka Asociácie, vyjadrila svoje osobné presvedčenie, že by bola
škoda, keby Asociácia zanikla, pretože zastrešuje množstvo malých občianskych združení a
organizácií, prezentuje ich požiadavky a potreby smerom do NR OZP, ktorej je riadnym členom,
tiež priamo do vlády a na dotknuté ministerstvá.
S názorom p. Orgonášovej všetci prítomní súhlasili.
Prítomní sa zhodli, že je potrebné vyvinúť maximálne úsilie a aktivovať všetky členské organizácie
na zabezpečenie ďalšej existencie a chodu Asociácie.



K bodu 4:  Informácia o rozdelení funkcií v predsedníctve AOZPO SR
M. Orgonášová informovala, že pán J. Vrátil, sa na zasadnutí predsedníctva  10. januára zo
zdravotných dôvodov vzdal funkcie. Hlavne z tohoto dôvodu bolo zvolané toto mimoriadne Valné
zhromaždenie. Funkciu štatutára dočasne prevzala p. I. Mišová, ale je potrebné čo najrýchlejšie
zvoliť nového prezidenta AOZPO SR.
A. Lukovičová, podpredseda predsedníctva informovala o záveroch z konania ostatného
zasadnutie predsedníctva zo dňa 10.januára 2007.
Predsedníctvo na tomto zasadnutí zvolilo zo svojich radov podpredsedov: I. Madajovú,
T. Hurbaničovú a A. Lukovičovú

K bodu 5: Diskusia
Prítomní zhodne vyjadrili názor, že prideľovanie financií z  MPSVaR je v tomto roku minimálne,
poskytovali sa dotácie iba na členstvo v medzinárodných organizáciách, na rekondičné pobyty a na
vydávanie časopisov. Bolo zdôraznené, že dôležitejšie a potrebnejšie pre každodenný život a pre
pomoc ľuďom v sociálnej núdzi sú dotácie na poradenstvo.
I. Javorský – časom pri takomto poskytovaní dotácií môže prísť k situácii, že organizácie zaniknú.
M. Orgonášová – postihnutý občan potrebuje mať za sebou organizáciu, ktorá mu poskytuje
každodennú starostlivosť a pozná jeho problémy. Zachovanie špecifických a strešných organizácií
je veľmi potrebné.
I. Javorský – momentálne sa pripravuje nový zákon o kompenzáciách a Zákon o sociálnych
službách. Pripomienky Asociácie (vypracoval Javorský a Orgonášová) budú uvedené na web.
stránke www.aozpo.sk
K  téme 2% daň vyjadrili prítomní obavy z jej zrušenia v budúcnosti
I. Mišová – zástupcovia 3.sektora budú i v budúcnosti naďalej vyvíjať silný tlak na jej zachovanie.

K bodu 6: Voľba nového prezidenta AOZPO SR
M. Orgonášová – keďže pán Vrátil zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie prezidenta a pani
Mišová vykonávala túto funkciu len dočasne od 10. januára,  je potrebné na dnešnom
mimoriadnom Valnom zhromaždení vytvoriť podmienky pre zvolenie nového prezidenta.
Prítomnými členmi bol na túto funkciu navrhnutý p. I. Javorský, vzhľadom k jeho doterajšej praxi
a právnickému vzdelaniu. P. I. Javorskému však zdravotné dôvody momentálne neumožňujú túto
funkciu vykonávať, i preto, že tajomníčka Asociácie je na dlhodobej PN.
Prítomní navrhli, aby I. Javorský bol zvolený za člena Predsedníctva AOZPO SR. Keďže
v Stanovách AOZPO SR sa Predsedníctvo skladá z 9 členov, je potrebné, aby  p. Javorský nahradil
niektorého zo súčasných členov.  P.Iveta Mišová, vzhľadom k jej pracovnému vyťaženiu,
požiadala o uvoľnenie z Predsedníctva a navrhla jej miesto nahradiť p. Javorským.
I. Mišová zdôraznila potrebu obsadenia funkcie prezidenta AOZPO SR a nutnosť prijať
rozhodnutie v čase konania mimoriadneho Valného zhromaždenia, prípadne následného zasadnutia
predsedníctva. Prítomní sa zaoberali obsadením tejto funkcie. Ani jeden z prítomných zo
zdravotných, pracovných, prípadne iných vážnych dôvodov voľnú funkciu neprijal.
Členovia Predsedníctva AOZPO SR budú túto situáciu riešiť na svojom zasadnutí okamžite po
ukončení Valného zhromaždenia.

K bodu 7: Správa návrhovej komisie

Návrhová komisia navrhla mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenia
vyplývajúce z jeho rokovania:

1. odporúča prijať abdikáciu p. Mišovej z funkcie člena Predsedníctva AOZPO SR
2. odporúča za člena Predsedníctva AOZPO SR na miesto, uvoľnené po abdikácii p. Mišovej z

funkcie člena Predsedníctva  prijať p. I. Javorského
3. navrhla, aby po skončení Valného zhromaždenia zasadalo Predsedníctvo AOZPO SR
    a zvolilo zo svojich členov prezidenta.
4. navrhla rozšíriť Predsedníctvo o náhradníkov:
    - za prvého náhradníka navrhuje: Máriu Orlovskú.



    - za druhého náhradníka navrhla: Ivetu Mišovú
5. navrhla doplniť na miesto chýbajúceho tretieho člena Revíznej komisie Katarínu Dekánkovú

Návrh č. 1 – 4 bol jednohlasne  odsúhlasený.
Návrh č. 5  - väčšinou prijatý, jeden hlas proti.
K návrhu č. 5 vzniesla pani Madarásová pripomienku: „Vzhľadom k tomu, že p. Dekánková je
zamestnankyňa AOZPO SR je otázne, či by mala byť aj členkou Revíznej komisie.“.

Zapísala: A. Lukovičová, viceprezidentka AOZPO SR
Overila:   T. Hurbaničová, viceprezidentka AOZPO SR,

           E. Benžová, členka Revíznej komisie

Bratislava, 15. 02. 2007


