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Úvod 

 
FVO, občianske združenie má od 26. 1. 2015  sídlo na adrese Bzovícka 2, Bratislava 5,  851 
07 Bratislava. 
 
Správa o činnosti FVO zahrňuje:  

A. Aktivity vo vnútri FVO   
B. Aktivity  FVO smerom k verejnosti 
C. Spolupracujúce inštitúcie  
D. Finančná správa od 1.1. 2015 do 31.12.2015 
E. Orientačný plán na rok 2016 

 

Predsedníctvo FVO  v roku 2015 pracovalo v zložení:  

Michal Makovník, predseda, Martin Dilong, podpredseda 
Mária Guregová; Terézia Rončáková; Pavol Kossey, členovia. 
 

Kontrolná komisia v zložení:  

Ernest Géze, predseda; Ján Koprda, člen; Lucia Drábiková, členka.  
 
Predsedníctvo a kontrolná komisia boli do svojich funkcii zvolení na VZ FVO 
v Bratislave dňa 26. januára 2015 v Bratislave  na dvojročné funkčné obdobie. 
 

 
 
 
 
A) Aktivity vo vnútri  FVO  
A1) Debata o postoji slovenských katolíkov k aktuálnej zahraničnej politike. Uskutočnila sa 
15 júla 2015 v dome Quo vadis. Pozvanie prijal Jaroslav Naď – zástanca slovenského 
členstva v NATO. 
Keďže sa debaty zúčastnili len traja členovia FVO, o.z., napriek pozornosti, ktorú téma 
vzbudila, je otázne, či organizovanie takýchto debát pre členov občianskeho združenia, 
prípadne e-mailovej debatnej skupiny má zmysel. 
 



 

B) Aktivity FVO  smerom k verejnosti  

B1) Aktivity v oblasti presadzovania správneho chápania ľudských práv 

- zaslanie dokumentu Ľudské práva pre všetkých zodpovedným úradníkom na 
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dokument vznikol pod 
redakčným vedením podpredsedu FVO Martina Dilonga 

- komunikácia so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva ohľadne Správy 
o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike v roku 2014. Bolo zaslané stanovisko 
k Istanbulskému dohovoru. 

- rozposlanie analýzy „Sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov?“ 
ústavným činiteľom. List bol zaslaný v kontexte snahy vlády presadiť Stratégie, ktoré 
sú v rozpore s prirodzeným poriadkom. 

- list veľvyslancovi USA na Slovensku v súvislosti s ocenením homosexuálnych 
aktivistov. List informoval, že na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí by si takéto ocenenie 
zaslúžili viac 

FVO, o.z. je jedným z mála združení, ktoré vyzývajú politikov k zodpovedným 
postojom v tejto oblasti. Do budúcnosti by bola potrebná užšia spolupráca s ostatnými 
podobnými združeniami. 

 

B2) Informačná tlačová konferencia o Pochovávaní potratených, nenarodených 
detí 

FVO, o.z. podporilo občianske združenie Tóbi zorganizovaním tlačovej konferencie 
o možnosti pochovávania potratených nenarodených detí 12. októbra 2015. Svojou 
troškou sa snažilo prispieť k šíreniu kultúry života – aj v dôsledku povzbudenia počas 
Národného pochodu za život v Bratislave. 

 

B3) Pokojný protest proti obchodu s orgánmi nenarodených detí pred slovenskou 
pobočkou potratárskej organizácie 

V lete 2015 vyšli vďaka sérii investigatívnych médií najavo barbarské praktiky 
americkej pobočky Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo – 
najvplyvnejšej svetovej lobbystickej organizácie presadzujúcej neobmedzený prístup 
k vraždeniu nenarodených detí. FVO, o.z. zo solidarity s americkými pro-life 
organizáciami zorganizovalo protest pred slovenskou pobočkou tejto organizácie. 
Svojou účasťou protest podporili poslanci európskeho parlamentu pani Anna 
Záborská, pán Branislav Škripek, ale aj ďalšie osobnosti slovenského pro-life hnutia. 



 

S odstupom mesiacov je možné pozorovať, že táto kauza vyvolala v Amerike diskusiu, 
v ktorej sa ukazujú postoje a úmysly mnohých politikov. 

B4) Vedecká konferencia Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovaní 
hodnotového systému spoločnosti.  

FVO, o.z. začalo už v roku 2015 s prípravou ďalšej konferencie z cyklu Výchova a 
vzdelávanie ako nástroj na (de)formovaní hodnotového systému spoločnosti. 
Konferencia, určená pre učiteľov základných a stredných škôl v regióne Spiša sa 
uskutočnila vo februári 2016. 
 
B5)  Sledovanie legislatívy – občianska spoločnosť, hazard, petície   

- predseda FVO, o.z. bol zo strany občianskych aktivistov prizývaný 
k pripomienkovaniu legislatívnych textov, týkajúcich sa rámca, v ktorom sa vytvárajú 
zákony a iné exekutívne texty v Slovenskej republike. Zúčastnil sa aj niekoľkých 
rozporových konaní a rokovaní v tejto oblasti 

- viacerí členovia FVO, o.z. sa zúčastnili akcie zorganizovanej Spoločenstvom pri Dóme 
sv. Martina a Alianciou za rodinu, pri ktorej sa v Bratislave zbierali podpisy pod petíciu 
za zákaz kasín, herní a automatov na území Bratislavy. 
 

 
 
 
 
 
 
C)  Inštitúcie s ktorými FVO, o.z. v roku 2015 spolupracovalo 
FKI – Fórum kresťanských inštitúcií, FVO je jej riadnym členom 
KAS – Konrad Adenauer Stiftung  
ZKŠS – Združenie katolíckych škôl Slovenska 
Diecézny školský úrad, Spišské biskupstvo 
FŽ - Fórum života 
Via Iuris 
Tóbi, o.z. 
 



 

D) Uzávierka finančného hospodárenia FVO, kalendárny  rok 2015 
 
Príjmy: 
- členské príspevky 30 € (vybrané v roku 2015) 
- dary     50 € + 3 € + 28,80 € + 16,50 € 
 
Celkové príjmy:    128,30 € 
 
 
 
Výdavky: 
1) Prevádzkové náklady 

- registračný poplatok MV SR – zmena stanov 16,50 € 
- poplatok na Štatistickom úrade - zmeny   3,00 € 
- bankové poplatky     52,70 € 
- hosting webstránky    50,40 € 
- doména fvo.sk     17,28 € 
SPOLU:      139,88 € 

 
2) projekty 
 - tlačová konferencia k pochovávaniu nenarodených detí 50,00 € 

SPOLU:        50,00 € 
 
Celkové výdavky:    189,88 € 
 
Prehľad zmien za rok 2015:    

Finančný stav   FVO Pokladňa – 
hotovosť   

Bankový účet - 
VUB 

Poznámka  

Stav ku 1.1.2015 0,29  € 1049,15 €  

Stav ku 31.12.2015 25,29  € 962,57 €   

Rozdiel 
počiatočného 
a konečného stavu    

25,00 € - 86,58  

Výsledok 
hospodárenia  

- 61,58 €  

 

Porovnanie finančného plánu a skutočného stavu čerpania na prevádzku 
a projekty:  
 Plán na rok  

2015 
Skutočné  2015 Poznámka 

Príjmy  Bez plánu 128,30 €  

Výdavky:  Bez plánu  189,88 €  

 



 

Zhodnotenie hospodárenia.  

V roku 2015 prebehli snahy o znižovanie administratívnych nákladov 
združenia. Podarilo sa ich znížiť o tretinu a ak bude výber členského ako po 
predchádzajúce roky, rozpočet je v tomto smere udržateľný s miernym prebytkom. 
Mierne sa znížili výdavky na bankové poplatky a zásadne sa znížili poplatky za hosting 
webovej stránky. 

Finančne náročnejšie projekty sa organizovali a financovali v spolupráci s inými 
inštitúciami, alebo na ne prispeli členovia. Prevádzkové náklady (internet, bankové 
poplatky) sa z podstatnej časti pokryli z členských príspevkov a darov členov 
občianskeho združenia. 
 
Celkový výsledok hospodárenia v roku 2015:   mínus  61,58  šesťdesiatjeden eur a 58 
centov.  
 
 
 
 
 
 
E) Orientačný plán na rok 2016 
1) Angažovanie nových členov 
Ponuka členstva aktívnym členom diskusnej skupiny, prípadne aj vybraným 
odstúpeným členom vedenia KDH (pre zachovanie ľudí so skúsenosťami vo verejnom 
diskurze). 
 
2) Pokračovanie finančnej stabilizácie 
Hľadanie ciest ďalšieho znižovania administratívnych výdavkov, hlavne bankových 
poplatkov. 
 
3) Zapájanie sa do verejnej debaty 
Podpora schválenia zákazu hazardu v Bratislave. 
Reakcie na aktuálne témy. 
 

4) Zorganizovanie pravidelnej konferencie na Spiši 


