Zápis z členskej schôdze občianskeho združenia
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
(Asociácia NPDM)

konanej dňa 24. 4. 2010 vo Chvojnici
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľov a spočítavateľa
2. Oboznámenie sa s formálnymi podmienkami
3. Prijatie interných smerníc
4. Zmena statusu aktívnych/pasívnych členov
5. Voľba členov predsedníctva
6. Voľba predsedu a podpredsedu
7. Voľba revízora
8. Odporúčania a úlohy pre predsedníctvo
9. Diskusia.
10. Záver.

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľov a spočítavateľa
Členskú schôdzu otvoril Bc. Peter Kulifaj (ďalej predsedajúci) a privítal prítomných.
Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina aktívnych členov konštatoval , že je schôdza
uznášania schopná.
Otvoril a viedol voľby zapisovateľa, overovateľov a spočítavateľa.
Uznesenie č. 1: Zúčastnení vyjadrili všeobecný súhlas s tým, aby zapisovateľkou bola Mgr.
Zuzana Hollá, overovateľmi Bc. Peter Kulifaj a Mgr. Monika Juríková. Spočítavateľom sa stal Mgr.
Matej Nagy.

2. Oboznámenie sa s formálnymi podmienkami
Predsedajúci oboznámil s formami a podmienkami volieb členov, predsedníctva, predsedu,
podpredsedu a revízora organizácie.
3. Prijatie interných smerníc
Predsedajúci predložil návrh dvoch smerníc.
1) Interná smernica č. 1 / 2010 o postupe po vyhodnotení plnenia
minimálnych štandardov a prijímania nových členov (príloha č. 1)
2) Interná smernica č. 2 / 2010 o prijímaní a postavení čestných členov
Asociácie NPDM (príloha č. 2)
Otvoril diskusiu v rámci, ktorej sa vytvoril návrh Internej smernice č. 3 / 2010 o narábaní
s materiálmi členských organizácií.
Následne prebehlo hlasovanie k jednotlivým návrhom.
Uznesenie č. 2: Členská schôdza jednohlasne rozhodla o verejnom spôsobe hlasovania.
Uznesenie č. 3: Členská schôdza jednohlasne prijala všetky tri interné smernice v zmysle
pripomienok.
4. Zmena statusu aktívnych/pasívnych členov
Oboznámenie sa so žiadosťami o aktívne a pasívne členstvo.
O aktívne členstvo požiadali: KASPIAN, Detský fond SR, Ulita, Mládež ulice, Ichtys, Storm,

Misia mladých, Člověk v tísni– pobočka Slovensko (ďalej len Člověk v tísni), Úsmev ako dar –
pobočka Trnava, Úsmev ako dar – pobočka Bratislava, YMCA Nitra.
Súčasné predsedníctvo informovalo o spôsobe hodnotenia napĺňania minimálnych štandardov.
Nasledovalo prezentovanie odporúčaní predsedníctva v súvislosti s naplnením minimálnych
štandardov jednotlivých organizácií.
Odporúčanie
Organizácie KASPIAN a Mládež ulice splnili minimálne štandardy bez
výhrad.
Organizácie Detský fond SR, Ulita, Ichtys, Storm, Misia mladých, Člověk
v tísni, Úsmev ako dar – pobočka Trnava s drobnými doplneniami.
Organizácie Úsmev ako dar – pobočka Bratislava a YMCA Nitra nesplnili
minimálne štandardy.
Uznesenie č. 4: Členská schôdza jednohlasne rozhodla o verejnom spôsobe voľby členov
organizácie.
Uznesenie č. 5: Členská schôdza jednohlasne prijala za aktívnych členov KASPIAN, Detský fond
SR, Ulita, Mládež ulice, Ichtys, Storm, Misia mladých, Člověk v tísni, Úsmev ako dar – pobočka
Trnava. Členovia Detský fond SR, Ulita, Ichtys, Storm, Misia mladých, Člověk v tísni, Úsmev ako
dar – pobočka Trnava majú 30 dní na to aby doplnili Asociácií NPDM predložené materiáli
k napĺňaniu minimálnych štandardov podľa návrhu predsedníctva.
5. Voľba členov predsedníctva
Predsedajúci otvoril priestor na nominácie.
Nominovaní boli Mgr. Marína Bartoňová za KASPIAN, Mgr. Barbora Brichtová za Detský fond
SR, Mgr. Petra Hraňová za Ulitu, Bc. Peter Kulifaj za Mládež ulice, Mgr. Matej Nagy za Ichtys,
Bc. Karin Andrášiková za Storm, Mgr. Iva Grejtáková za Člověk v tísni.
Ako jediný nomináciu odmietol Bc. Peter Kulifaj za Mládež ulice.
Uznesenie č. 6: S počtom hlasov 6 za verejné hlasovanie a 2 hlasy za tajné hlasovanie členská
schôdza rozhodla o verejnom spôsobe hlasovania.
Následne sa uskutočnila voľba predsedníctva.
Uznesenie č. 7: Jednohlasne boli prijatí do predsedníctva Bc. Karin Andrášiková za Storm a Mgr.
Iva Grejtáková za Člověk v tísni. Mgr. Marína Bartoňová za KASPIAN, Mgr. Petra Hraňová za
Ulitu, Mgr. Matej Nagy za Ichtys boli prijatý (počtom hlasov 7 za prijatie a 1 sa zdržal hlasovania).
Mgr. Barbora Brichtová za Detský fond SR bola prijatá (počtom hlasov 6 za prijatie, 1 proti a 1 sa
zdržal hlasovania).
6. Voľba predsedu a podpredsedu
Predsedajúci otvoril priestor na nominácie na predsedu Asociácie NPDM.
Nominované boli Mgr. Marína Bartoňová, Mgr. Petra Hraňová.
Mgr. Petra Hraňová nomináciu odmietla.
Cieľmi na najbližšie volebné obdobie nominovanej Mgr. Marína Bartoňová bude rozvíjanie
a budovanie vzťahov Asociácie NPDM s inými subjektmi a verejnosťou, ako aj dobrých
vzťahov v rámci organizácie. Druhým cieľom je získanie finančných zdrojov na zabezpečenie
činnosti Asociácie NPDM.
Uznesenie č. 8: S počtom hlasov 6 za verejné hlasovanie, 1 hlas za tajné hlasovanie a 1 sa zdržal
hlasovania členská schôdza rozhodla o verejnom spôsobe hlasovania.

Následne sa uskutočnila voľba predsedníčky.
Uznesenie č. 9: S počtom hlasov 7 za a 1 sa zdržal hlasovania členská schôdza zvolila za
predsedníčku Mgr. Marínu Bartoňovú.
Predsedajúci otvoril priestor na nominácie na podpredsedu Asociácie NPDM.
Nominovaní boli Mgr. Petra Hraňová, Mgr. Barbora Brichtová, Mgr. Iva Grejtáková, Mgr. Matej
Nagy.
Mgr. Petra Hraňová a Mgr. Iva Grejtáková nominácie odmietli.
Uznesenie č. 10: S počtom hlasov 7 za verejné hlasovanie a 1 sa zdržal hlasovania členská
schôdza rozhodla o verejnom spôsobe hlasovania.
Uznesenie č. 11: S počtom hlasov 6 za a 2 sa zdržali hlasovania členská schôdza zvolila za
podpredsedu Mgr. Mateja Nagya.

7. Voľba revízora
Predsedajúci otvoril priestor na nominácie na revízora Asociácie NPDM.
Nominovaní boli: Mgr. Zuzana Hollá, Bc. Peter Kulifaj, Mgr. Monika Juríková, Mgr. Iva
Grejtáková
Bc. Peter Kulifaj, Mgr. Monika Juríková, Mgr. Iva Grejtáková nominácie odmietli.
Uznesenie č. 12: S počtom hlasov 7 za a 1 sa zdržal hlasovania členská schôdza zvolila za
revízorku Asociácie NPDM Mgr. Zuzanu Hollú.
8. Diskusia.
Predsedajúci otvoril a viedol voľnú diskusiu.
9. Odporúčania a úlohy pre predsedníctvo
•
Organizáciám, ktoré žiadali o aktívne členstvo a nesplnili podmienky, alebo boli do
zasadnutia schôdze aktívnymi členmi a nepožiadali o predĺženie členstva bude ponúknutá
možnosť stať sa pasívnym členom Asociácie NPDM.
Konkrétne sa jedná o organizácie: Úsmev ako dar – pobočka Bratislava, YMCA
Nitra, Ymca Nesvady a Laura Rožňava.
•
Informovať organizácie (podmienečne prijaté do aktívneho členstva) o tom, čo majú ešte
Asociácií NPDM v lehote 30 dní po zasadaní tejto členskej schôdze, predložiť.
•
Po uplynutí lehoty 30 dní od členskej schôdze zvolať zasadnutie predsedníctva.
•
Zhodnotiť či organizácie (podmienečne prijaté do aktívneho členstva) dostatočne doplnili
chýbajúcich informácií a materiály a teda v celom rozsahu splnili minimálne štandardy.
10. Záver.
Predsedajúci ukončil schôdzu a poďakoval prítomným za účasť.
Vo Chvojnici, 24. 4. 2010

Zapísala:

Mgr. Zuzana Hollá

........................................................................

Overili:

Bc. Peter Kulifaj

........................................................................

Mgr. Monika Juríková

........................................................................

Interná smernica
č. 1/2010
zo dňa 24. apríla 2010
o postupe po vyhodnotení plnenia minimálnych štandardov
a prijímania nových členov
Čl. 1
Členské organizácie, ktoré zaslali riadne vyplnení formulár k minimálnym štandardom a prílohy
prešli posudzovaním ich plnenia Predsedníctvom Asociácie NPDM.
Čl. 2
Organizáciám, ktoré splnili kritéria minimálnych štandardov bude vydané osvedčenie o ich plnení a
majú právo zotrvať v pozícií aktívneho člena.
Čl. 3
Členská schôdza môže podmienečne prijať člena za aktívneho, ak dodatočne dodá potrebné
dokumenty najneskôr 30 dní po jej rozhodnutí a Predsedníctvo uzná ich plnenie.
Čl. 4
Organizácia, ktorá nesplnila minimálne štandardy (za nesplnenie sa považuje aj nedoručenie
podkladov) nemôže byť v pozícií aktívneho člena.
Čl. 5
Organizáciám, ktoré podklady nedoručili alebo nesplnili podmienky minimálneho štandardu
nízkoprahového programu pre deti a mládež bude navrhnuté pasívne členstvo.
Čl. 6
Od dňa schválenia tejto internej smernice vzniká povinnosť novým záujemcov o aktívne členstve
najskôr predložiť vyplnení formulár minimálnych štandardov spolu s prílohami. Do času posúdenia
plnenia a konania najbližšej členskej schôdze majú možnosť požiadať o štatút pasívneho člena.
Čl. 7
Záujemca o aktívne členstvo predloží plnenie minimálnych štandardov za uplynulí kalendárny rok,
ktorý predchádza roku konania členskej schôdze na ktorom sa schvaľuje jeho aktívne členstvo.
Čl. 8
Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia, uvedeného v dátume nižšie. Prijatá
bola v zmysle Stanov Asociácie NPDM členskou schôdzou.

V Chvojnici dňa 24. apríla 2010
Štatutárny zástupca: ................................

Interná smernica
č. 2/2010
zo dňa 24. apríla 2010
o prijímaní a postavení čestných členov
Čl. 1
Táto interná smernica upravuje vznik, práva, povinnosti a zánik čestného členstva v zmysle časti
III., čl. 5 stanov Asociácie NPDM.
Čl. 2
Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju
nízkoprahových programov pre deti a mládež.
Čl. 3
Návrh na čestného člena môže dať každý aktívny člen Asociácie, ktorý svoj návrh odôvodní.
Navrhovaná osoba musí s návrhom súhlasiť o čom informuje osobne členov prítomných na
členskej schôdzi, kde sa má o tomto členstve rozhodovať.
Čl. 4
O prijatí čestného člena rozhodujú aktívni členovia Asociácie NPDM nadpolovičnou väčšinou
prítomných.
Čl. 5
Čestný člen má právo:
11. podieľať sa na aktivitách a činnosti Asociácie NPDM
12. byť informovaný o činnostiach Asociácie NPDM a rozhodnutiach jej orgánov
13. využívať všetky výhody vyplývajúce z čestného členstva
Čl. 6
Čestný člen je povinný:
1. rešpektovať Stanovy Asociácie NPDM
2. prispievať k dobrému menu Asociácie NDPM
Čl. 7
Čestné členstvo zaniká:
2. písomným prehlásením člena o rozhodnutí vystúpiť z Asociácie NPDM dňom jeho
doručenia
3. vylúčením, najmä z dôvodu porušenia povinností a zneužitia členských práv či z iných
vážnych dôvodov dňom jeho schválenia členskou schôdzou
4. smrťou člena
5. zaniknutím Asociácie NPDM
Čl. 8
Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia, uvedeného v dátume nižšie. Prijatá
bola v zmysle Stanov Asociácie NPDM členskou schôdzou.

V Chvojnici dňa 24. apríla 2010
Štatutárny zástupca: ................................

Interná smernica
č. 3/2010
zo dňa 24. apríla 2010
o zaobchádzaní s dokumentmi členských organizácií.
Čl. 1
Dokument Naplnenie minimálnych štandardov a jeho prílohy je výhradne určený pre potreby
kontroly napĺňanie minimálnych štandardov Asociácie NPDM.
Čl. 2
Akékoľvek iné využitie dokumentov je možné len po dohode s vedením organizácie, ktorá je
autorom dokumentov.
Čl. 3
Materiál sa archivuje len v tlačenej forme po dobu aktívneho členstva danej organizácie v sídle
Asociácie NPDM.
Čl. 4
Neoprávnenie šírenie alebo kopírovania hore uvedených dokumentov je považované za závažné
porušenie Stanov Asociácie NPDM.
Čl. 5
Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia, uvedeného v dátume nižšie. Prijatá
bola v zmysle Stanov Asociácie NPDM členskou schôdzou.

V Chvojnici dňa 24. apríla 2010
Štatutárny zástupca: ................................

