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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 FVO , o.z. 
B. Spolupracujúce inštitúcie  
C. Finančná správa od 1.1. 2016 do 31.12.2016 
D. Orientačný plán na rok 2017 

 

Predsedníctvo FVO  v roku 2016 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 FVO, o.z.  
A1) Diskutujme spolu o ľudských právach 
Interaktívny okrúhly stôl, spoluorganizovaný s Inštitútom pre prácu, vzdelávanie 
a rodinu. Uskutočnil sa za účasti zástupcov Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí, Ministerstva spravodlivosti a Dobrej noviny. 
 

A2) Vedecká konferencia Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovaní hodnotového 
systému spoločnosti.  
Konferencia, určená pre učiteľov základných a stredných škôl v regióne Oravy, Liptova 
a Spiša sa uskutočnila vo februári 2016. Témou konferencie bola „Pozitívna autorita a 
jej vplyv na formovanie osobnostného rozmeru mladého človeka“. S príspevkami 
vystúpili zástupcovia stavovských organizácii, Cirkvi aj zástupcovia výskumných 
pracovísk. Z konferencie bol tiež vydaný zborník, ktorý sa dá stiahnuť zo stránky 
http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2016/01/ZbornikSmizany2016_web.pdf 
 
A3) Pripomienkovanie a aktívna participácia na aktivitách týkajúcich sa regulácie hazardu 
na Slovensku a zákazu hazardu v Bratislave 
FVO, o.z. sa v roku 2016 pripojilo k ďalším mimovládnym organizáciám v snahe ďalej 
sprísniť voľnú právnu úpravu hazardných hier v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní. Hoci účasť v tíme, ktorý sa podieľal na pripomienkovaní novely Zákona 
o hazardných hrách nepriniesla výrazný úspech v ďalšom vylepšení a sprísnení 
regulácie, samotný fakt, že návrh novely prevzal niektoré návrhy a argumentáciu 
mimovládnych organizácií, ktoré sa témou ostatné roky zaoberali bolo veľmi 
pozitívne. 
Tiež sme s veľkou radosťou prijali rozhodnutie poslancov v Bratislave a ďalších 
slovenských mestách, že na svojom území hazard zakážu. Dúfame, že takýto priamy 
tlak umožní kvalitnejšiu reguláciu hazardu a uľahčí situáciu v mnohých rodinách, kde 
kompulzívnym hráčstvom jedného člena trpia všetci jej členovia. 
FVO, o.z. plánuje naďalej sledovať implementáciu zákona a dôsledky (pozitívne aj 
negatívne) zákazu hazardu v Bratislave. 
 
A4) Komunikácia s Ministerstvom školstva SR a Štátnym pedagogickým ústavom ohľadne 
zaradenia pochybnej knižky medzi povinné čítanie 
FVO, o.z. tento rok komunikovalo s ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým 
ústavom ohľadne zaradenia knižky Petra Pišťánka „Sekerou a nožom“ do zoznamu 
povinnej literatúry. Dielo popisuje stav spoločnosti na konci komunistickej éry 
naturalistickým spôsobom a v niektorých opisoch má pornografické črty. 



 

FVO, o.z. pomohlo vytvoriť svojimi otázkami smerujúcimi ku kritériám zaradenia a ku 
označeniu osôb, ktoré boli za zaradenie zodpovedné, tlak vedúci k upusteniu od tohto 
rozhodnutia. 

 
A5) Ďalšie aktivity 
Členovia FVO, o.z. sa aktívne zúčastňovali aj ďalších diskusií a debát. Tiež vyšli 
niektoré ich písomné reakcie na aktuálne spoločenské témy. 
 
 
 

B)  Inštitúcie s ktorými FVO, o.z. v roku 2016 spolupracovalo 
FKI – Fórum kresťanských inštitúcií, FVO je jej riadnym členom 
KAS – Konrad Adenauer Stiftung  
ZKŠS – Združenie katolíckych škôl Slovenska 
Diecézny školský úrad, Spišské biskupstvo 
Via Iuris 
Slovenská spoločnosť pre rodinu  
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu 
 
 
 
C) Prehľad finančného hospodárenia FVO, kalendárny  rok 2016 
 
Celkové príjmy:    80,00 € 
Celkové výdavky:    159,6 € 
 
 
 
D) Orientačný plán na rok 2017 
1) Zvýšenie angažovanosti vlastných členov 
 
2) Zorganizovanie v poradí 6. konferencie na Spiši, Orave, Liptove 

 
3) Pokračovanie finančnej stabilizácie 
Zníženie bankových poplatkov. 
 
4) Zapájanie sa do verejnej debaty 
Podpora schválenia zákazu hazardu v Bratislave. 
Reakcie na aktuálne témy. 
 
5) Angažovanie nových členov 
Ponuka členstva aktívnym členom diskusnej skupiny. 


