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Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia Via Mariae, občianske združenie 

ZÁPISNICA 

z ustanovujúceho valného zhromaždenia Via Mariae, občianske združenie (VM),                               

konaného dňa 16. 02. 2013 o 10:00 h vo Františkánskom kláštore  v Nových 

Zámkoch.  

 

Prezentácia:                                                                                                                                        

prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny;  

Hostia:                                                                                                                                                                 

-členovia občianskeho združenia Spolok mariánskej cesty - Mária Út Közhasznú 

Egyesület (MUTKE) z Maďarska; 

-členovia kruhu priateľov „Széchenyi György” Baráti Kör z Nových Zámkoch; 

-člen spolku kresťanskej mládeže - Keresztény Ifjúsági Közösség; 

-člen zväzu mladých reformovaných - Fiatal Reformátusok Szövetsége.                                

Program:                                                                                                                                             

1.Otvorenie valného zhromaždenia, úvodné myšlienky; 

2.Činnosť skupiny Mariánska cesta v rámci Zväzu skautov maďarskej národnosti 

(ZSMN) v roku 2012; 

3.Schválenie stanov VM; 

4.Voľba predsedníctva a dozornej rady VM; 

5. Schválenie plánu činnosti VM na rok 2013; 

6.Schválenie uznesení;  

7. Záver. 

1. Otvorenie zasadnutia, úvodné myšlienky 

Poverený koordinátor Stredoeurópskej Mariánskej cesty na Slovensku Ing. Ondrej  

Török informoval, že ZSMN prijal v septembri 2011 úlohu koordinácie budovania 

Stredoeurópskej mariánskej cesty (SEMC) na Slovensku. Za týmto účelom členovia 

ZSMN založili pracovnú skupinu Mariánska cesta. Na základe činnosti tejto 

pracovnej skupiny v roku 2012 ako aj plánov na  ďalšie obdobie sa rozhodlo vedenie  

ZSMN ako aj členovia pracovnej skupiny Mariánska cesta, že budú podporovať 

vytvorenie vzniku samostatného občianskeho združenia na uvedenú činnosť.            

V zmysle tejto skutočnosti vypracoval prípravný výbor  VM  návrh stanov VM, ktoré 
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boli predložené na Ministerstve vnútra SR, pričom uvedené ministerstvo 

zaregistrovalo VM, občianske združenie dňa 27. 12. 2012. 

2. Činnosť skupiny Mariánska cesta v rámci ZSMN v roku  2012 

Pred konaním ustanovujúceho valného zhromaždenia jeho účastníci boli vyrozumení 

elektronickou formou o činnosti skupiny Mariánska cesta v roku 2012. Účastníci 

zobrali referát na vedomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Schválenie stanov VM 

Pred konaním ustanovujúceho valného zhromaždenia jeho účastníci boli vyrozumení 

elektronickou formou s návrhom stanov VM. Účastníci schválili stanovy VM bez 

pripomienok.   

4. Voľba predsedníctva a dozornej rady VM 

V zmysle schválených stanov podal Ing. Ondrej Török nasledovný návrh na 

jednotlivé funkcie VM: 

 predseda združenia: Peter Patay; 

 členovia predsedníctva: Ing. Szilárd Csémi, Tamás Kukor, Zoltán Lengyel, Ing. 

Ondrej Török; 

 členovia dozornej rady: Ing. Gabriella Ajpek, Rudolf Csicsák, MUDr. Marica 

Istenes.                Účastníci valného zhromaždenia jednohlasne zvolili 

uvedených funkcionárov. 

5. Schválenie plánu činnosti VM na rok 2013 

Pred ustanovujúcim zhromaždením VM boli oboznámení účastníci valného 

zhromaždenia s návrhom plánu činnosti VM na rok 2013. Návrh bol zobraný na 

vedomie a schválený.  

6. Schválenie uznesení 

Účastníci valného zhromaždenia VM prijali a schválili nasledovné uznesenia: 

*2013/1: Valné zhromaždenie schválilo správu o činnosti skupiny Mariánska cesta 

ZSMN v roku 2012; 

*2013/2: Valné zhromaždenie schválilo stanovy VM; 

*2013/3: Valné zhromaždenie schválilo nasledovných funkcionárov VM: 

predseda združenia: Peter Patay; 
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členovia predsedníctva: Ing. Szilárd Csémi, Tamás Kukor, Zoltán Lengyel, Ing. 

Ondrej Török; 

členovia dozornej rady: Ing. Gabriella Ajpek, Rudolf Csicsák, MUDr. Marica 

Istenes; 

*2013/4: Valné zhromaždenie schválilo  plán činnosti VM na rok 2013; 

*2013/5:Valné zhromaždenie schválilo Ing. Ondreja Töröka za koordinátora 

Stredoeurópskej Mariánskej cesty na Slovensku a zároveň za pokladníka VM. 

7. Záver 

O 13:30 h Ing. Ondrej Török ukončil valné zhromaždenie VM s poďakovaním                              

účastníkom za ich prítomnosť a spoluprácu. 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 

Zapisovateľ: 

Ing. Ondrej Török...................................... 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ildikó Csémi............................................... 

 

Tamás Kukor.............................................. 

 

Nové Zámky, 16. 02. 2013 

 

 

 


