
Uznesenie z valného zhromaždenia občianskeho združenia 

Fórum pre verejné otázky konaného v Bratislave dňa 16. decembra 2010. 

 

Valné zhromaždenie občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky 

A) schvaľuje: 

- správu o činnosti FVO za obdobie od  1.1.2010 do 1.12.2010, 

- finančnú správu FVO za obdobie od 1.1.2010 do 1.12.2010, 

- správu kontrolnej komisie za obdobie  od 1.1.2010 do 1.decembra 2010, 

B) volí: 

- za predsedníčku FVO: Máriu Guregovú, nar. 6. Januára 1942, trvale bytom 

 Fándlyho 10, 811 03 Bratislava 

- za podpredsedu FVO: Ernesta Gézeho, nar. 27.7. 1956, trvale bytom  

 Rostovská 18, 831 06 Bratislava, 

- za členov predsedníctva FVO: Moniku Kačeriakovú, Michala Makovníka, Pavla 

 Kosseya, Terku Rončákovú, 

za predsedu kontrolnej komisie FVO:  Viliama Kačeriaka, 

- za členov kontrolnej komisie:  Jána Koprdu, Renátu Ocilkovú 

C) schvaľuje:  

 - zmenu sídla FVO. Sídlo FVO bude na adrese  predsedníčky / predsedu FVO v nasledujúcich 
obdobiach .  

D) ukladá: 

- zaregistrovať  zmenu adresy v stanovách  FVO na Ministerstve vnútra SR, 

- aktualizovať  zmenu adresy sídla  FVO na internetovej stránke FVO  a  oznámiť  

spolupracujúcim inštitúciám (daňový úrad, banka, ....).  

 

V Bratislave dňa 16. decembra 2010.  

 

Za správnosť:  

Mária Guregová, predsedníčka FVO 



Správa o činnosti FVO  za kalendárny rok  2010  

 

FVO občianske združenie, sídlo Budyšínska 34, Bratislava 3,  831 03 

korešpondenčná adresa: Mária Guregová, FVO, Fándlyho  10, 811 03 Bratislava 1. 

 

Správa zahrňuje:  

Aktivity v rámci FVO   

Podujatia FVO smerom k verejnosti 

Spolupracujúce inštitúcie  

Finančná správa od 1.1. 2010 ku 1.12.2010 

Plán na rok 2011 

 

A) Aktivity v rámci FVO  

 

FVO svoje aktivity  v roku 2010 rozvíjalo v náväznosti na valné zhromaždenie  FVO 2009, ktoré  sa 
uskutočnilo dňa  4. októbra 2009.  

 

A1) Činnosť predsedníctva  

Predsedníctvo a kontrolná komisia  pokračovali v roku 2010 v druhom roku svojho funkčného obdobia. 
Zvolení  boli  na VZ FVO 2008  dňa 17. augusta 2008 na dvojročné obdobie.  

 

Predsedníctvo  pracovalo v zložení:   Mária Guregová, predsedkyňa; Ernest Géze, podpredseda;  

Pavol Biksadský, člen; Viliam Kačeriak, člen; Terézia Rončáková, člen.  

Členovia predsedníctva počas roku 2010 pracovali v režime emailovej  komunikácie.   

Kontrolná komisia v zložení: Ivan Rončák, predseda; Renáta Ocilková; Ján Koprda.  

  

Správa o činnosti FVO za obdobie od 1.1.2010 - do 1.decembra 2010, ktorú predložila predsedkyňa 
na VZ  bola zaslaná  emailom  všetkým členom FVO dopredu.  

Tu predkladaná správa o činnosti je už doplnená o decembrové aktivity, t.j. zahrňuje celý  kalendárny 
rok 2010. .  

Správa kontrolnej  komisie bola predložená písomne. Za komisiu ju vypracovala Renátka Ocilková. 
Všetky účtovné doklady mala k dispozícii k nahliadnutiu. Správa neobsahuje pripomienky.  

 

Nové vedenie FVO zvolené na VZ FVO 2010 dňa 16. decembra 2010 v Bratislave v QUO Vadis. na 
dvojročné obdobie (od VZ FVO 2010 do VZ FVO 2012). 

 



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, Renátka Ocilková, členka.  

 

A2)  Diskusia na grupe FVO@yahoogroups.com   

zameraná na aktuálne politické a verejné otázky rezonujúce v slovenskej spoločnosti, za aktualizáciu 
skupiny je zodpovedný: Peter Sedláček.  Niekoľko diskutovaných tém: - VZ FVO, - parlamentné 
a komunálne voľby /výsledky, -- povolanie advokáta (pripad E. Valka), -  dôležitosť postavenia 
pamätníka židovským hrdinom z obdobia 2. svetovej vojny na SK, - otázka blahorečenia biskupa J. 
Vojtaššáka, - "zaujímavé" odstupné eurokomisárom, ktorí zároveň poberajú aj iné "zaujímavé" priímy 
(ako členovia dozorných rád/predstavenstiev firiem, europoslanci, ministri,... ),  -  - otázka bytu 
predsedu KDH v Starom Meste, - referendum/postoje k jednotlivým otázkam, -  megakasíno v 
BA/petícia , - podpora kandidátov za poslancov z radov FVO v parlamentných voľlbách/analýza ich 
výsledkov, - voľna nedeľa/zapojenie do iniciatív na úrovni EU/interne referendum FVO ku 
konkrétnemu "fiktívnemu" návrhu zákona v danej súvislosti (myslím jedine v dejinách grupy)  

 

A3)  Aktualizácia webstránky www.FVO.sk., zodpovedná: Mária Guregová  

  

A4)  FVO vedie jednoduché finančné účtovníctvo. 

V zmysle ustanovení $ 41 zákona č. 595/2003 Z.z.  FVO poslalo daňovému úradu  za rok 2009 čestné 
prehlásenie namiesto  daňového priznania.    

 

B) Aktivity  FVO  smerom k verejnosti   

 

B1) Aktívna účasť členov FVO na verejnom (spoločenskom a politickom) živote:  

B11) Členovia FVO na kandidátke KDH v parlamentných voľbách  2010 :   

Pavol Kossey, Ing. Mgr., Marián Šuplata, PhDr., PhD., Martin Dilong, JUDr., Marcela Dobešová, 
RNDr.  

Aj keď kandidáti dosiahli pekný počet hlasov, na zvolenie to nestačilo. Dúfame že svoje skúsenosti 
využijú v nasledujúcich  voľbách .   

B12. Členovia FVO a kandidáti na poslancov v komunálnych voľbách 2010: 

Ocilková Renáta, zvolená za poslankyňu v Mestskej časti Bratislava Lamáč 

Ivan Rončák, zvolený za poslanca mesta Ružomberok  

Pavol Kossey, kandidoval do MZ Bratislava Petržalka, bohužial, nebol zvolený   

  

B2)  Príspevky  uverejnené v masmédiách :  



Peter Jedlička, Ernest Géze, I. Rončák, T. Rončáková, L. Drábiková 

       

B3) Sspolupráca s inými inštitúciami  na realizácii nasledujúcich projektov:   

Projekt č. 1 

B31) Podpora občianskej iniciatívy – Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku. 

Predsedníctvo v priebehu decembra 2009 schválilo  (emailovou poštou) projekt a vyčlenilo na jeho 
realizáciu   finančný príspevok vo výške 125 Eur, odborný garant za FVO: Mária Guregová 

Priebeh riešenia. 

FVO -  Mária  Guregová, predsedníčka bola jednou zo 6.-tich členov  petičného výboru. . FVO sa 
priamo – prostredníctvom členov:  – zaangažovalo do zbierania podpisov pod petíciu,  - príprave  

5.-ich tlačových konferencií,  - príprave odovzdania petície (125.640 podpisov ) do NRSR a - na 
sledovaní priebehu prerokovania petície v parlamente (prezentácia v parlamentných  výboroch 
a reakcia na prerokovane predmetnej petície v pléne NRSR  dňa 5. novembra 2010). Ďalej na 
sledovaní novelizácie zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v NRSR.  

Ako to dopadlo - výsledok:  

Na  decembrovej schôdzi parlamentu predmetná novela o hazardných hrách bola schválená. Touto 
novelizáciou zákona č. 171/2005 sa odstránili zo zákona všetky výhodne podmienky pre megakasíno, 
ktoré boli  prijaté zákonom č. 478/2009.   

 

B32)Verejná diskusia občanov s odborníkmi na tému:  

Hracie automaty, kasína, megakasíno Jarovce – Petržalka sú hrozbou alebo na nich zarobíme?   

Ako prijali politici/kandidáti výstavbu megakasína a ako zareagovali na petíciu proti výstavbe 
megakasína so 125 640 vyzbieranými podpismi?   

Prípravu podujatia zabezpečilo FVO v spolupráci s petičným  výborom. Diskusiu moderoval: Martin 
Dilong, člen FVO.  Na diskusiu  boli pozvaní kandidáti na primátora Bratislavy a kandidáti na starostov 
Petržalky. Podujatie sa uskutočnilo  15. novembra 2010 v CC-Centre v Petržalke.   

Na začiatku verejnej diskusie bol premietnutý 26 minútový  film STV Dialógy o závislostiach – 
automaty. 

Odporúčanie: Pokračovať v úlohe  obmedzovania a väčšej regulácii hazardu aj v roku 2011 a zamerať 
sa na ďalšiu zmenu legislatívy.   

Projekt č. 2  - realizácia bola  presunutá na rok 2011. 

Seminár na tému: „Hodnotový systém našej spoločnosti a jej vzťah ku minulosti a budúcnosti , ktorý 
sme plánovali uskutočniť  v Starej Ľubovni sa neuskutočnil. Požiadali  sme  KAS (spolupracujúcu 
inštitúciu), aby jeho realizácia sa presunula na rok 2011 z organizačných a  technických dôvodov, 
odborný garant: Mária Guregová,   

Projekt č. 3 

Tradičné (už po 9x) mikulášske stretnutie 4 a viac detných rodín  a LUMEN rodín  sa uskutočnilo 
v UPeCe v nedeľu 5. decembra 2010 v UPeCe v Mlynskej doline.  

Podujatie sa uskutočnilo  v spolupráci s Nadáciou HELP, UPeCe a Rádiom LUMEN pod záštitou pána 
Jána Figeľa, prvého podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  
a predsedu KDH.  



Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Nadácie HELP, UPeCE a FVO sa posielalo na jeho 
zrealizovaní, zodp.  Mária Guregová .  

 

 Spolupracujúce inštitúcie  

FKI – Fórum kresťanských inštitúcií, 

UPeCe – Univerzitné pastoračné centrum 

Nadácia HELP  

KAS – Konrad Adenauer Stiftung  

Petičný výbor Petície proti výstavbe megakasína na Slovensku  

 

FVO - Finančná uzávierka za kalendárny rok 2010 

 

D1)  zahrňuje účtovníctvo  FVO 

Štruktúra výdavkov  

Prenájom – sídlo 
FVO 

FVO doména - 
Imternet 

Projekt petícia 
megakasíno 

Bankové poplatky  

199,20 75,21 188,81 63,46 

 

 Finančný stav VO   Pokladňa /Eur Bankový účet /Eur 

Stav ku 1.12.1.2009 98,29 2650,66 

 Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky 

 177,48 165,01 33,17 362,80 

Stav ku 31.12.2010 110,76 2321,03 

 

Hospodárenie FVO Príjmy Výdavky Výsledok  

V roku 2010 210,65 527,81 Mínus  317,16 

 

Štruktúra príjmov: 

Členské príspevky iné Projekt  Petícia proti 
výstavbe megakasína 

  142,00 8,65 60,00 

 

Členské príspevky  FVO 

Za rok 2010 uhradilo 19 členov členský príspevok – riadni členovia FVO:   



M. Guregová, E.Géze, Monika a Viliam Kačeriak(ovci), J. Koprda, P. Kossey, M. Dilong, R. Ocilková, 
Mirka a Michal Makovník(ovci), S. Trnovec, M. Michalčík, K. Hulmanová, P. Sedláček, V.Petrašovský, 
L.Pečovská, O.Sočuvka, M.Čaučík, T.*Rončáková. 

 

D2) realizácia FVO  projektov s finančným príspevkom iných organizácií    

 

Čerpanie v roku 2010 Projekty   Schválená 
FVO výška  

 / Eur 
Príspevky 
FO  

FVO Spolu  

Projekt č. 1  

Petícia proti výstavbe megakasína  

Na Slovensku 

 125    

60 

 

128,81 

 

188,81  

Projekt č. 2  

Seminár – Hodnotový systém  v SL  

 

125    

Realizácia projektu presunutá 
na rok 2011 s finančnou 
podporou KAS 

Projekt č – 3  

Mikulášske stretnutie v UPeCe  

-  Príspevky: Nadácia HELP + 
UPeCe,Rádio LUMEN 

 

E1) Plán na rok 2011  

 

Projekty smerom na verejnosť :  

Projekt c. 1.  

Hazard a jeho dôsledky na Slovensku: - pokračovanie  v úlohách rozbehnutých s petíciou proti 
výstavbe megakasína v Jarovciach a Petržalke. Ceľom je zamerať sa na úlohy podporujúce väčšiu  
reguláciu a kontrolu hazardu. Na Slovensku.  Zamerať sa na osvetu a iniciovanie zmeny  legislatívy 
v oblasti hazardu, vrátane zodpovednosti aj samospráv.  

Zodpovední:  Guregová, Michal Makovnik  a Mirka Makovníková 

Projekt č. 2  

Seminár na tému:  Hodnotový systém spoločnosti a jej vzťah k minulosti a budúcnosti. Počíta sa aj s 
prezentáciou  a diskusiou s  autorom novovzniknutého dokumentu (rok 2010) ÚPN „Bohom zabudnuté 
kúty so spoveďou obyčajných ľudí“. Film  sa  dotýka problémov povojnovej minulosti na slovensko-
poľských hraniciach. Téma je aktuálna pre pohraničný región, do ktorého patrí aj Stará Ľubovňa.   

Odborní garanti : Mária Guregová, FVO; Ondrej Krajňák, ÚPN,  Pavol Chmeliar, Gymnázium v Starej 
Ľubovni. 

Konrad Adenauer Stiftung:  finančný príspevok vo výške 500 Eur . 

Spolupracujúce organizácie: KAS, FVO,  ÚPN a Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni 

Zodpovedná za projekt: : Mária Guregová. 

 

Projekt č. 3 



Tradičné  jubilejné (10x) Mikulášske stretnutie mnohodetných rodín z celej Bratislavy a blízkeho okolia  
v Univerzitnom pastoračnom centre  

Spolupracujúce organizácie: Nadácia HELP, UPeCe. Finančný príspevok Nadácia HELP .  

Ďalšie projekty FVO -  odborne  garantované a  s finančným zabezpečením  sú vítané.  

FVO podobne ako v predchádzajúcich rokoch bude aj v roku 2011 podporovať, resp. aj  spolu 
podieľať na príprave podujatí garantované inými inštitúciami  v súlade s cieľmi FVO,  a ktoré    

 

E2)   Finančný plán FVO na rok 2011:  

Finančný plán:  

        -  na prevádzku FVO:     200 Eur   

      -  na podporu projektov v  č. 1 a projektu č. 2 :   150 Eur (sto wur)   

 VZ FVO schválilo zmenu sídla FVO na adresu predsedu FVO v nasledujúcich obdobiach z dôvodu , 
šetrenia prevádzkovéých  nákladov.   

V Bratislave dňa 7. januára 2011.  

Vypracovala: Mária Guregová, predsedníčka FVO  

  

 

 

 


