
Zápisnica
zo zasadnutia Predsedníctva AOZPO SR

konaného dňa  14. 02. 2007

Prítomní: Mgr. I. Mišová, Mgr. E. Madajová,  E. Benžová (v zastúpení J. Čačka),
                T. Hurbaničová, A. Lukovičová, R. Lezo

Neprítomní: V. Franko, J. Koťo

Program:
1. Voľba prezidenta AOZPO SR
2. Riešenie súčasnej situácie Asociácie

K bodu 1:
     A -Vzhľadom k tomu, že momentálne žiadnemu členovi Predsedníctva jeho
pracovné, zdravotné, prípadne iné problémy nedovoľujú prijať a vykonávať
funkciu prezidenta a  M. Orgonášová najlepšie pozná celú problematiku
činnosti, bola Predsedníctvom požiadaná o vykonávanie tejto práce.
Pani M. Orgonášová s vykonávaním tejto práce súhlasila s tým, že prácu bude
vykonávať dočasne, do obdobia, kým nebude zvolený riadny štatutárny zástupca.
Vzhľadom k tomu, že tajomníčka Asociácie je na dlhodobej PN, ako aj vzhľadom na
nepriaznivú finančnú situáciu AOZPO SR,  bolo by potrebné mať v Asociácii
dobrovoľného pracovníka na administratívnu výpomoc.
   B – pani E. Benžová súhlasila, že bude v Asociácii administratívne vypomáhať cca
2 krát týždenne 3 - 4 hodiny.

K bodu 2:
   A – Finančná situácia v asociácii je veľmi kritická, je potrebné osloviť sponzorov
a vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie jej existencie.
   B – Do činnosti Asociácie sa momentálne musia aktívne zapojiť všetky členské
organizácie, ktoré na to budú vyzvané oslovovacím listom
Základné body listu:  - vyzvať členské organizácie na aktívnejšiu spoluprácu

- vyjadriť sa, či majú naďalej záujem o členstvo v Asociácii
- uviesť aktuálne kontaktné údaje a osoby

Zodp.:p. Lezo, JUDr. Javorský
  C - Budova, v ktorej Asociácia sídli sa bude rekonštruovať, preto Asociácia si nutne
musí hľadať nové priestory. Všetci členovia Predstavenstva vyvinú v tomto smere
aktivitu, pričom budú o pomoc požiadané i ostatné členské organizácie, združené v
Asociácii (p. Madajová konkrétne osloví Istropolis na Trnavskom mýte)

Zodp.: všetci členovia.

Predsedníctvo stanovilo ďalší termín zasadnutia na   11. apríla (streda) o 16.00hod.

 Bratislava, 15.02.2007

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




