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Výročná správa  FVO  za kalendárny rok  2013  
 
FVO občianske združenie má od 1.1.2011  sídlo na adrese predsedníčky:  Fándlyho 10, Bratislava 1,  811 03 

Bratislava .  

 

Správa zahrňuje:  

A. Aktivity vo vnútri FVO   

B. Aktivity  FVO smerom k verejnosti 

C. Spolupracujúce inštitúcie  

D. Finančná správa od 1.1. 2013 do 31.12.20 

 

Na VZ FVO v Bratislave dňa 30. januára 2013 v Bratislave bolo zvolené nové predsedníctvo a kontrolná komisia 

na dvojročné funkčné obdobie - roky 2013 a 2014 v zložení:  

 

Predsedníctvo FVO  v zložení:  

Mária Guregová, predsedníčka; Ernest Géze, podpredseda,  

Monika Kačeriaková, členka; Terézia Rončáková, členka; Michal Makovník, člen;  Pavol Kossey, člen. 

 

Kontrolná komisia v zložení:  

Viliam Kačeriak, predseda; Ján Koprda, člen; Lucia Drábiková, členka.  

 

A) Aktivity vo vnútri  FVO  

 

 Členovia  predsedníctva  využívali  formu  emailovej komunikácie. Zasadnutia predsedníctva sa uskutočnili 

v dňoch:   16.7.2013 a 24.9. 2013. Prerokovali úlohy: zapojenie FVO do pripomienkovania Celoštátnej stratégie 

na podporu a ochranu ľudských práv,  projekt Patrónka Slovenska – podpora petície,  rekonštrukcia 

a obnovenie webstránky FVO,  príprava konferencie FVO v októbri v Ružomberku a zapojenie  do verejnej 

diskusie   týkajúcej sa prípravy novej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv v spolupráci s ďalšími MVO  

(FŽ,....)  .    

 

A1) Činnosť  predsedníctva bola zameraná na:  

 

A11) Administratívne úlohy: 

- vybavovanie korešpondencie a vedenie  finančného účtovníctva . 

- aktualizácia webstránky www.FVO.sk 

 

A12)   Členovia predsedníctva sa zameriavali na oblasti:  

- Michal Makovník:  hazard na Slovensku,   FVO webstránka,   ľudské práva  

- Pavol Kossey -  prepojenie na aktivity FKI,  člen predsedníctva FKI, ľudské práva. 

- Monika Kačeriaková  -   FVO -  KAS projekty,  preklady textov z a do iných jazykov, zúčastnila sa 

tohtoročného stretnutia partnerov KAS Bratislava a KAS Praha (cca 40 zástupcov partnerských 

organizácií) v Skalici..  

- Martin Dilong - ľudské práva, hazard na Slovensku, Patrónka Slovenska,  tlačové konferencie  

- Terézia Rončáková: odborný garant a koordinácia prác na tvorbe dvoch  zborníkov  FVO konferencií : 

2012 (Levoča, Trnava) a 2013 v Ružomberku  

- Ernest Géze – ľudské práva, rodina  

- Mária Guregová - administratívne úlohy,   konferencia FVO , Patrónka Slovenska, ľudské práva, hazard.  

 

A2) Diskusia na grupe FVO@yahoogroups.com   

Kryštalizácia názorov a pohľadov na aktuálne politické, spoločenské  a cirkevné problémy, ktoré rezonovali 

v slovenskej spoločnosti. Aktualizáciu adresára diskusnej skupiny zabezpečoval:   P. Sedláček.  

 

A3) Vytvorenie novej webstránky FVO,  jej priebežná aktualizácia a postupné doplňovanie súborov z pôvodnej  

webstránky,  Michal Makovník.  

 

http://www.fvo.sk/
mailto:FVO@yahoogroups.com
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B) Aktivity FVO  smerom k verejnosti  

 

B1)  Príspevok FVO do verejnej diskusia ku príprave Celoštátnej stratégia na ochranu a podporu ľudských práv, 

ktorú predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, gestorom  materiálu je Rada vlády 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.  Predložený materiál verejnosť podrobila veľkej 

kritike, na základe ktorej minister  zahraničných vecí M. Lajčák stiahol materiál z rozbehnutého legislatívneho 

procesu a rozhodol, že sa vypracuje nová (verzia)   stratégie, termín jún 2014.    

 

 B1.1) Pripomienky FVO k predloženému materiálu -  Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu 

ľudských práv,   vypracovala Mgr. Miroslava Makovníkov - Mosná, členka FVO, predložené dňa 11.7.2013.  

Pripomienky zamerané na: časový harmonogram, zloženie redakčného tímu, absencia analytických dát a 

výskumu v oblasti dodržiavania ľudských práv,  absencia uvedenia presných názvov organizácií a nimi prijatých 

dokumentov, celý dokument je ideologicky zameraný, nadbytočné používanie ženského rodu pri podstatných 

menách. Pripomienky  k obsahovej stránke zahrňovali:  ciele, pôvod a význam ľudských práv, rešpektovanie 

ľudských práv, ochrana ľudských práv, napĺňanie ľudských práv, tvorené strategické otázky pre ďalšie obdobie, 

celoštátny plán vzdelávania k ľudským právam, rovné zaobchádzanie, práva LGBTI ľudí, posilnenie 

vymáhateľnosti práva, posilnenie MVO a mechanizmov participácie. 

 Ministerstvo pripravilo aj sprievodné podujatia, ktoré mali podporiť schválenie stratégie : workschopy, 

okruhlé  stoly, na ktorých zástupcovia FVO vyjadrovali kritické stanoviská, ktoré napomohli zamietnutiu 

pripravenej stratégie.   

M. Makovníkov, M. Makovník, E. Géze + ďalší členovia  

 

 B1.2) FVO listom  dňa 2.10.2013 požiadalo  ministra M. Lajčáka, aby inicioval  rekonštrukciu  Rady 

vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny  a rodovú rovnosť  so zámerom  zabezpečiť transparentný 

a otvorený prístup k tvorbe Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv, pretože skupina, ktorá 

podporuje rodovú ideológiu a nad štandartné práva pre osoby s inou sexuálnou orientáciou, má veľa zástupcov 

v tomto orgáne, hoci ide o veľmi minoritnú skupinu v našej spoločnosti. Naopak, občianske združenia, ktoré 

reprezentujú veľkú časť populácie na Slovensku a vykonávajú veľa činností pre deti, mládež, zdravotne 

postihnutých a seniorov, majú minimálne zastúpenie v rade..." 

Martin Dilong, Mária Guregová, dňa 2.10.2013.  

Tlačová konferencia   FVO dňa  2.10.2013).   

M.Dilong, Simona Hafrovičová, pedagogička a vychovávateľka pre II. stupeň ZŠ a stredné školy  

 

Požiadavka  na rekonštrukciu Rady bola ministerstvom zamietnutá.   

 JUDr. Barbora Illková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej  a  riaditeľ tlačového odboru 

(30.10.2013).  – „Rada pokračuje v zložení ako bola kreovaná v predchádzajúcom volebnom období. ...“   

P. Susko. tlačové odd.  ministerstva zahraničných veci   cez agentúry SITA   (3.10.2013)  ..: V Rade sú 

dostatočne   zastúpené a reprezentujú širokú škálu názorov v mimovládnom sektore, napriek tomu napr. pri 

tvorbe Stratégie – pozývame na dialóg a diskusiu aj predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí nie sú priamo 

zastúpení v Rade, vrátane FVO.  

Tlačová správa  FVO zaslaná médiám - reakcia na odpoveď ministerstva zahraničných vecí  zo dňa 3.10.2013,   

M.Dilong,  M. Guregová 

 

 B1.3)  Tlačová beseda/konferencia FVO  dňa 8.10.2013 – Ochrana ľudských práv pred 

nebezpečenstvom rodovej (gender) ideológie;  Stratégiu vystriedal ďalší nebezpečný dokument, ktorý ohrozuje 

slobodu a rodiny; Národný akčný plán;  FVO upozorňuje na závažnosť Istanbulského dohovoru a jeho 

negatívne dôsledky ;  O iniciatíve smerom k NRSR – zastavenie ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru.  

Martin Dilong, FVO, Mária Raučinová, publicistka, Fórum života a, členka Výboru pre rodovú rovnosť 

a Medzinárodnej aliancie katolíckych ženských organizácií, Anna Verešová, Áno pre život 

  

 B1.4)  Hromadná pripomienka ku materiálu  z dielne MZVaEZ s názvom:  

Zameranie zahraničnej a európskej politiky v SR na rok 2014, hromadnú pripomienku  iniciovalo FVO 

a podporilo ju viac ako 2.500 občanov.  Požiadavky: 
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- doplniť do materiálu konštatovanie vychádzajúce z rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské 

práva, že Slovenská republika nemá vo vzťahu k osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou žiadne 

medzinárodnoprávne záväzky, ktoré by musela prijať.  

- zo zhromaždenia viac než 80 000 ľudí na košickom Pochode za život, je doplniť materiál o záväzok 

upriamiť pozornosť na zvýšenie kvality ochrany ľudského života mladšieho ako 12 týždňov 

prenatálneho vývoja.  

- v rámci poskytovania dotácii na potláčanie diskriminácie upriamilo pozornosť na skutočné problémy, t. j. 

na nerovnaké zaobchádzanie so staršími občanmi Slovenskej republiky, najmä po 50. roku života. 

- Aby ministerstvo finančne nepodporovalo také projekty, ktoré nemajú podporu ani medzi rodičmi, ani 

medzi všetkými členmi vlády Slovenskej republiky.  

Tlačová správa dňa 16.10.2013 - Viac ako 2500 ľudí podporilo skutočné ľudské práva. 

M. Dilong a P. Kossey sa zúčastnili aj rozporového konania dňa 23.10.2013 

  

 B1.5) Návrh na zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu 

voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu – Istanbulský dohovor  (ID) :  

- Predložená právna  odborná analýza Istanbulského dohovoru.  

- Podporu 105 organizácií (z mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia)  v  

spolupráci s o.z. Fórum života  sa podarilo získať v pomerne krátkom čase. 

-  Žiadosť o zastavenie ratifikácie  (odborná analýza +  zoznamom  105 podporujúcich organizácií) bola  

zaslaná  všetkým ústavným činiteľom: pánu premiérovi Robertovi Ficovi, pánu prezidentovi Ivanovi 

Gašparovičovi, všetkým ministrom a  predsedom poslaneckých klubov NRSR. Odborné stanovisko sme 

zaslali aj cirkvám v SR (KC, ECAV, Pravoslávnej, .. 29.11.2013 

- Tlačová správa  zo dňa 6.12. 2013 – 105 organizácií podporilo požiadavku FVO na zastavenie 

ratifikácie ID  M. Dilong, M. Guregová  

- Odpovede v zmysle:  

Úrad vlády ...3.12.2013  -  JUDr. Zuzana Dzurendová, zast. kancelárie:.žiadosť postúpili ministerstvu 

spravodlivosti (gestorskému ministerstvu);   

ministerstvo zahraničných  vecí  6.12.2013 – M. Lajčák informoval, že vláda uložila ministrovi  

spravodlivosti vykonať právnu analýzu ID a predložiť na rokovanie vlády návrh potrebných 

legislatívnych úprav na zabezpečenie jeho vykonávania;   

 ministerstvo životného prostredia  9.12.2013  – Ján Ilavský, štátny tajomník:  ID nespadá do 

kompetencie  ministerstva životného prostredia.  

ministerstvo školstva  18,12.2013 – Štefan Chudoba, štátny tajomník  : vyjadruje námietky 

ku jednotlivým výhradám, ktoré sme   uviedli  v našej odbornej analýze ID. .. môžeme zhrnúť : výhrady 

proti ID  nie sú  opodstatnené. ..  

 

Dôležitú odpoveď sme dostali od ministra spravodlivosti T. Boreca dňa 9.12.2013, v ktorom napísal, že 

Ministerstvo spravodlivosti  SR s ohľadom na rozsah pôsobnosti označeného dohovoru,  potrebu prijatia 

ďalších dodatočných legislatívnych úprav zabezpečujúcich vykonávanie tohto dohovoru, ako aj 

pripravovanú Stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, požiadalo  predsedu 

vlády Slovenskej republiky o odklad ratifikácie.  

 

- Tlačová správa FVO dňa 18.12.2013 -  FVO  víta rozhodnutie ministra spravodlivosti T. Boreca, že  

požiadal premiéra o odklad ratifikácie Istanbulského dohovoru zo  dňa  9. 12. 2013:  

 Martin Dilong, Mária Guregová 

  

 B1.6)  - FVO podporilo aktivity  iných   MVO:  

- Otvorený list MVO pánu premiérovi Robertovi Ficovi ku, dotačnej  politike, ktorý predložilo  Fórum života 

- Otvorený list  mimovládnych organizácií vo veci  prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v SR pánovi premiérovi Robertovi Ficov a ministrovi zahraničných veci M. Lajčákovi , 

Fórum života  + 68 organizácií   

- Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve, zodp. Michal Makovník   

  

B2)  Hazard  - sledovanie legislatívy a šírenia hazardných prevádzok   
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 Po prijatí novely zákona o hazardných hrách   (v októbri roku 2012) vzrástol počet prevádzkovateľov hazardu – 

herní a obmedzil sa priestor samospráv na obmedzovanie hazardu. 

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám  získavanie poznatkov  o  šírení zariadení typu herňa. 

Michal Makovník  

B3)  Projekt Patrónka Slovenska  - podpora petície, M. Guregová, M. Dilong – boli aj  iniciátormi petície. 

Poznámka. Iniciátorom petície (7 členov) sa podarilo zhromaždiť vyše 128.000 podpisov. Po odovzdaní 

podpisov premiérovi Robertovi Ficovi nebola predložená novela zákona, ktorou by sa zrušil 15.september . 

sviatok Sedembolestnej P.M., Patrónky Slovenska ako deň pracovného pokoja.  

B4) Vedecká konferencia,  23. Októbra 2013 na KU v Ružomberku na tému  

Výchova a vzdelávanie ako nástroj  (de)formovania hodnotového systému spoločnosti 

 – Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu orientáciu 

 

Organizátori konferencie: Fórum pre verejné otázky, RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad, Spišské 

Podhradie, Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta v Ružomberku, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku,  

Nadácia Konrada Adenauera, Bratislava   

. 

Konferencie sa zúčastnilo celkove 130 učiteľov cirkevných škôl Spišskej diecézy a vysokoškolských 

študentov KU. 

 

Zborníky  z konferencie v elektronickej podobe, ISBN vydavateľstvo VERBUM KU, prístupné  na www.fvo.sk   

- Zborník z konferencií v roku 2012 v Trnave a v Levoči  

- Zborník z konferencie v roku 2013 v Ružomberku  -  (prístupný vo  februári 2014),  

Terézia Rončáková   

Poznámka. Účastníci konferencie dostali (pre školské knižnice) nasledujúce publikácie:   

ÚSKI  - RAN  Úsvit modernej doby – ročník 2011/2012 ,  

KAS – Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu 

 

 B5)  Publikačná činnosť/recenzie: P. Jedlička, E. Géze, T. Rončáková,  L. Drábiková, P. Martinický,  

 M. Dilong, M. Makovník, I. Rončák,    ..... 

        

C)  Spolupracujúce inštitúcie s FVO 

 

FKI – Fórum kresťanských inštitúcií, FVO je jej riadnym členom 

KAS – Konrad Adenauer Stiftung  

ÚSKI -Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie 

Cirkevné gymnázium sv. Andreja  v Ružomberku 

KU - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta . 

FŽ - Fórum života 

 

D) Uzávierka finančných prostriedkov FVO, kalendárny  rok  2013  

 

Výdavky:  446,76  €    z toho: 

- 188,56 € prevádzkové náklady  (webstránka (83,52  €, bankové poplatky + daň = 73,20  €, poštovné   

   21,04 €, +  členské FKI) 

Projekty  B1 – B4:   

- 125,00 € príspevok FVO na zborník  z konferencie,  Levoča 2012, grafická úprava  

- 134,00 €  tlačové konferencie FVO  (2x) 

 

Príjmy:  60,07 €     (55,00 € členské príspevky,  0,12 € úrok,  4, 95 €  z iných projektov)    

 

 

 

http://www.fvo.sk/
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Porovnanie finančného plánu a skutočného čerpania:  

 Plán na rok 

 2013 

Skutočné čerpanie 

2013  

Poznámka 

Príjmy   150 € 60,07 €  

Výdavky 450 €  446,76 €  

 

Finančný stav     Pokladňa FVO 

/€ 

Bankový účet FVO 

/€ 

 

Stav ku 1.1.2013 100,93 € 1758,97 €  

Stav ku 31.12.2013     4,24 € 1468,97 €   

Výsledok  roku 2013 - 96,69  € - 290,00 €  

 

Zhodnotenie.  

Celkový výsledok hospodárenia v roku 2013:   mínus  386,69  tristoosemdesiatšesťeur a 69 centov 

Príspevok FVO na  vyššie uvedené  projekty B1 – B4  mali iba doplnkový charakter. Projekty B1-B4  sa  

podarilo zrealizovať  pomocou finančných príspevkov spoluorganizujúcich  inštitúcii a jednotlivcov/členov..  

   

Bratislava 30. Januára 2014 

Vypracovala: Mária Guregová 

 

Výročná správa schválená na Valnom zhromaždení FVO dňa  3. marca 2014  

   


