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Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Občianske združenie Furmint Forum, o.z. (ďalej iba "FF, o.z." alebo "združenie") je nepolitické, 

dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojím členstvom a 

svojimi aktivitami realizujú ciele združenia. 

 

2. FF, o.z. je neziskovou právnickou osobou, založenou na základe ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov a má postavenie právnickej osoby. Vystupuje v 

právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

 

3. Názov združenia:  

a. názov združenia v slovenskom jazyku je Furmint Forum, o.z. , 

b. názov združenia v anglickom jazyku je Furmint Forum, Civil Association, 

c. oficiálna skratka názvu je FF, o.z. 

 

 

 

 

Článok II. 

Cieľ a predmet činnosti združenia 

 

1. Základným cieľom činnosti združenia je: 

d. všestranná podpora a propagácia odrody Furmint, ktorá je jednou z najvýznamnejších odrôd 

bieleho hrozna pestovaných v strednej a východnej Európe,  

e. propagácia kvalitného vína ako zdravého prírodného nápoja, prezentovať harmóniu vína a 

kulinárskych špecialít a vzdelávať spotrebiteľov v ochutnávaní vína, 

f. aktívne sa podieľať na regionálnom rozvoji v slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej 

oblasti a v priľahlom území, najmä so zameraním na rozvoj vinohradníctva a vinárstva, 

kultúrneho dedičstva, miestnej kultúry, ich spojením s cestovným ruchom, rozvoj 

dobrovoľníctva a ďalšími aktivitami, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju regiónu, 

g. organizovať workshopy, sprostredkovať stretnutia odborníkov v oblasti vinohradníctva a 

vinárstva s cieľom zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu, 

h. organizovať súťaže vína, degustácie a festivaly pre verejnosť s cieľom podpory Tokajskej 

vinohradníckej oblasti a odrody bieleho hrozna Furmint, 

i. napomáhať a podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi občanmi, organizáciami a 

inštitúciami Tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku a občanmi, organizáciami a 

inštitúciami Tokajského vinohradníckeho regiónu v Maďarsku, 

j. vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za 

účelom naplnenia všetkých cieľov združenia. 
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2. Predmetom činnosti združenia je: 

a. príprava žiadostí, získavanie a využívanie rôznych zdrojov na realizáciu rozvojových a 

grantových projektov, 

b. získavať finančné prostriedky a prerozdeľovať na činnosť združenia a financovanie jeho 

jednotlivých projektov formou verejných zbierok, dotácií, podielov z daní, grantov 

a príspevkov od domácich a zahraničných subjektov, 

c. organizácia aktivít zameraných na dosahovanie cieľov a predmetu činnosti združenia (napr. 

festivaly, degustácie, konferencie, súťaže, výstavy, workshopy, koncerty, prednášky, 

semináre a iné kultúrno spoločenské podujatia), 

d. marketingová činnosť v súvislosti s propagáciou odrody bieleho hrozna Furmint a Tokajskej 

vinohradníckej oblasti, 

e. prieskumy a analýzy v spojení s cieľmi združenia, 

f. vydavateľsko-publikačná činnosť, 

g. medziregionálna a zahraničná spolupráca, 

h. organizovanie tematických zájazdov na výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, 

získavanie skúseností v známych vinohradníckych regiónoch, 

i. spolupráca a nadväzovanie kontaktov, výmena skúseností s inými partnerskými združeniami 

a organizáciami zastupujúcimi záujmy vinohradníkov a vinárov, 

j. spolupráca s orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,  

k. spolupráca s grantovými spoločnosťami a inštitútmi tretieho sektora. 

 

3. Doplnkovou činnosťou združenia (vykonávanou na podporu cieľov a hlavných činností združenia 

podľa Článku II. ods. 2 stanov) je: 

a. podnikanie v oblasti nakladateľstva a reklamných a marketingových služieb, 

b. podnikanie v oblasti prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

c. podnikanie v oblasti vzdelávania (organizovanie kurzov, školení, workshopov a seminárov), 

d. vydávanie a rozširovanie odbornej dokumentácie, publikácií, tematicky určených na šírenie 

a sprostredkovanie osvety, objasňovania a prezentácie poznatkov z oblasti vinohradníctva 

a vinárstva. 

 

4. Zisk z podnikania združenia môže byť použitý len za účelom napĺňania a vykonávania hlavnej 

činnosti združenia a za účelom výkonu správy združenia, resp. za iným účelom uvedeným v týchto 

stanovách. 
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Článok III. 

Členstvo 

 

1. Členstvo v FF, o.z. je dobrovoľné. 

 

2. Členmi FF, o.z. môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby, súhlasiace so 

stanovami a cieľmi FF, o.z. . 

 

3. Členstvo v FF, o.z. môže byť: 

a. riadne 

b. čestné 

 

4. Riadne členstvo vzniká: 

a. podaním písomnej prihlášky do FF, o.z., 

b. rozhodnutím Výkonnej rady FF, o.z. o prijatí nového člena, 

c. členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením zápisného poplatku. 

 

5. Čestné členstvo vzniká rozhodnutím Výkonnej rady FF, o.z. o udelení čestného členstva za: 

a. zvláštny prínos ktorý prispeje k naplneniu cieľov FF, o.z., 

b. za finančnú alebo materiálnu podporu FF, o.z., 

c. alebo pre iný relevantný dôvod. 

 

6. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. 

 

7. Členstvo zaniká: 

a. vystúpením člena, 

b. vylúčením člena v prípade porušenia členských povinností, vedomým konaním v rozpore s 

cieľmi a poškodzovaním dobrého mena FF, o.z, o vylúčení rozhoduje najvyšší orgán združenia 

FF, o.z., 

c. úmrtím fyzickej osoby, 

d. zánikom právnickej osoby, 

e. neuhradením členského príspevku napriek viacnásobnej výzve, 

f. zánikom občianskeho združenia. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Riadny člen FF, o.z. má právo najmä: 

a. zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia FF,o.z.,  

b. podieľať sa na činnosti združenia, 

c. voliť a byť volený do orgánov združenia, 

d. predkladať návrhy a sťažnosti na orgány združenia a žiadať ich o vysvetlenia a stanovisko  

e. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a zúčastňovať sa zasadnutí orgánov 

združenia 

f. používať všetky výhody plynúce z členstva v FF, o.z. . 

 

2. Čestný člen FF, o.z. má právo najmä: 

a. zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia FF,o.z., 

b. podieľať sa na činnosti združenia, 

c. predkladať návrhy a sťažnosti na orgány združenia a žiadať ich o vysvetlenia a stanovisko, 

d. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a zúčastňovať sa zasadnutí orgánov 

združenia, 

e. používať všetky výhody plynúce z členstva v FF, o.z. . 

 

3. Povinnosti riadneho člena FF, o.z. sú: 

a. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia, 

b. platiť určené členské príspevky ročne, najneskôr do 31.marca príslušného roka, 

c. chrániť záujmy združenia a nepoškodzovať svojou činnosťou dobré meno združenia ako i 

jednotlivých členov združenia, 

d. ochraňovať majetok združenia. 

 

4. Povinnosti čestného člena FF, o.z. sú: 

a. dodržiavať stanovy združenia,  

b. chrániť záujmy združenia a nepoškodzovať svojou činnosťou dobré meno združenia ako i 

jednotlivých členov združenia. 

 

5. Riadny člen FF, o.z. má pri rozhodovaní na Valnom zhromaždení FF, o.z. jeden hlas, ktorý môže na 

základe písomného poverenia preniesť v jednotlivom prípade na iného riadneho člena FF, o.z.. 

 

6. Čestný člen FF, o.z. sa zúčastňuje na zasadnutiach Valnom zhromaždení FF, o.z., príp. zasadnutiach 

orgánov FF, o.z. s poradným hlasom, nemôže voliť ani byť volený s výnimkou Dozornej rady FF, o.z. . 
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Článok V. 

Orgány združenia 

 

1. Orgánmi FF, o.z.  sú: 

a. Valné zhromaždenie FF, o.z.  - najvyšší orgán združenia 

b. Výkonná rada FF, o.z.   - výkonný orgán združenia 

c. Prezident FF, o.z.   - štatutárny orgán združenia 

d. Dozorná rada FF, o.z.   - kontrolný orgán združenia 

 

2. Volebné obdobie orgánov FF, o.z. sú 2 roky. 

 

3. Výkonná rada FF, o.z. môže zriaďovať odborné komisie, ktorým stanoví činnosť. 

 

 

Článok VI. 

Valné zhromaždenie FF, o.z. 

 

1. Valné zhromaždenie FF, o.z. je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov 

združenia. Valné zhromaždenie FF, o.z. najmä: 

a. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 

b. volí a odvoláva členov Výkonnej rady FF, o.z., 

c. volí a odvoláva Prezidenta FF, o.z., 

d. volí a odvoláva členov Dozornej rady FF, o.z. , 

e. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 

f. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

g. rozhoduje o zrušení združenia, 

h. schvaľuje výšku členského príspevku a zápisného poplatku na základe návrhu Prezidenta FF, 

o.z. . 

 

2. Valné zhromaždenie FF, o.z. zvoláva Prezident FF, o.z. písomnou pozvánkou alebo e-mailom najmenej 

jeden raz ročne. Pozvánka musí byť odoslaná s predstihom. Mimoriadne zasadnutie Valného 

zhromaždenia FF, o.z je povinný Prezident FF, o.z. zvolať, ak o to požiada najmenej jedna tretina 

riadnych členov FF, o.z. , a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. 

 

3. Valné zhromaždenie FF, o.z. rozhoduje uznesením schváleným jednoduchou väčšinou hlasov 

prítomných FF, o.z., pričom je uznášaniaschopné pri nadpolovičnej účasti všetkých riadnych členov 

FF, o.z.  do 15 minút po ohlásenom začatí jeho konania. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná 

väčšina členov o 30 minút po ohlásenom začatí, koná sa náhradné valné zhromaždenie FF, o.z. , ktoré 

je uznášania schopné v počte prítomných riadnych členov. 

 

4. Z valného zhromaždenia FF, o.z. sa spracuje zápisnica. 
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Článok VII. 

Výkonná rada FF, o.z. 

 

1. Výkonná rada FF, o.z.   

a. je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedné Valnému 

zhromaždeniu FF, o.z.. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného 

zhromaždenia FF, o.z. , 

b. koordinuje a usmerňuje činnosť členov združenia a chod združenia v súlade s plánom 

činnosti, 

c. zabezpečuje plnenie uznesení Valného zhromaždenia FF, o.z., 

d. vypracováva rozpočet a ročnú účtovnú uzávierku hospodárenia, 

e. rozhoduje o prijímaní a vylučovaní členov združenia, 

f. zostavuje plány činnosti, 

g. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 

 

2. Výkonná rada FF, o.z. sa skladá maximálne z piatich volených členov, zvolených Valným 

zhromaždením FF, o.z. . 

 

3. Členom Výkonnej rady FF, o.z. je aj Prezident FF, o.z. , ktorý zvoláva jej zasadnutia. 

 

4. Výkonná rada FF, o.z. v rámci svojho funkčného obdobia volí zo svojich radov Viceprezidenta FF. o.z., 

ktorý zastupuje Prezidenta FF, o.z.,  počas jeho neprítomnosti, na základe písomného poverenia 

Prezidenta FF, o.z. . 

 

5. Výkonná rada FF, o.z. je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov na zasadnutí a 

rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. 

 

6. Funkčné obdobie Výkonnej rady FF, o.z. je dva roky. 

 

7. Výkonná rada FF, o.z. zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutie Výkonnej 

rady FF, o.z. zvoláva Prezident FF, o.z. písomnou pozvánkou alebo e-mailom. Prezident FF, o.z. je 

povinný zvolať zasadnutie Výkonnej rady FF, o.z. vtedy, ak o to požiada najmenej jeden člen Výkonnej 

rady FF, o.z. . 

 

8. V prípade odstúpenia, alebo úmrtia člena Výkonnej rady FF, o.z., môže Výkonná rada FF, o.z. 

kooptovať nového člena na základe vlastného rozhodnutia, ktoré podlieha dodatočnému schváleniu 

Valného zhromaždenia FF, o.z. . 
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Článok VII. 

Prezident FF, o.z. 

 

1. Prezident FF, o.z. je štatutárnym orgánom FF, o.z., ktorý zastupuje združenie navonok a je oprávnený 

konať v mene združenia. 

 

2. Prezident FF, o.z. je volený Valným zhromaždením FF, o.z. na obdobie dvoch rokov. 

 

3. Do pôsobnosti Prezidenta FF, o.z. patrí: 

a. zvolávanie a riadenie zasadnutí Valného zhromaždenia FF, o.z., 

b. zvolávanie a riadenie zasadnutí Výkonnej rady FF, o.z, 

c. riadi činnosť združenia, organizuje hospodársku a administratívnu agendu, 

d. zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch, 

e. riadenie činnosti združenia v oblasti pracovno-právnych vzťahov, 

f. riadenie a zabezpečovanie činnosti združenia v súlade s plánom činnosti FF, o.z. a ročným 

rozpočtom a realizácia uznesení Valného zhromaždenia FF, o.z. a Dozornej rady FF, o.z., 

g. vedie účtovníctvo združenia. 

 

4. Počas neprítomnosti Prezidenta FF, o.z. ho v plnom rozsahu zastupuje Viceprezident FF, o.z., ktorý je 

volený Výkonnou radou FF, o.z. na obdobie dvoch rokov. 

 

 

 

Článok VII. 

Dozorná rada FF, o.z 

 

1. Dozorná rada FF, o.z. je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému 

zhromaždeniu FF, o.z. 

 

2. Dozorná rada FF, o.z. má maximálne piatich členov, ktorí spomedzi seba volia Predsedu. Jej rokovania 

zvoláva a riadi Predseda Dozornej rady FF, o.z. .  

 

3. Dozorná rada FF, o.z. je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou prítomných členov. 

 

4. Dozorná rada FF, o.z. najmä : 

a. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Výkonnú radu FF, o.z. na nedostatky a 

navrhuje mu riešenie na ich odstránenie, 

b. kontroluje dodržiavanie stanov združenia. 
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Článok VII. 

Hospodárenie združenia FF, o.z. 

 

1. FF, o.z. je právnickou osobou, ktorá zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.  

 

2. Majetok a príjmy FF, o.z. tvoria:  

a. členské príspevky a dary členov združenia,  

b. príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, 

c. príjmy z podielu zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb,  

d. dotácie a granty od právnických osôb zo sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, 

e. dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, 

f. príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti, pričom FF, o.z. bude vyvíjať iba doplnkovú 

podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zisk z nej 

bude využitý na rozvoj cieľa, poslania a úloh združenia v súlade so stanovami. 

 

3. S majetkom FF, o.z.  hospodári Výkonná rada FF, o.z. podľa pravidiel hospodárenia prijatých Valným 

zhromaždením FF, o.z. a podľa rozpočtu FF, o.z., schvaľovaného pred začatím rozpočtového roku 

Výkonnou radou FF, o.z. a následne Valným zhromaždením FF, o.z.. 
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Článok VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia FF, o.z. 

 

1. Združenie zaniká: 

a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 

b. ak o tom pri nadpolovičnej účasti členov FF, o.z. rozhodne trojpätinová väčšina 

prítomných účastníkov Valného zhromaždenia FF, o.z., 

c. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení. 

 

2. Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, Výkonná rada FF, o.z. ustanoví likvidátora. 

 

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zostatok majetku sa v prípade 

likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely. 

 

4. Práva a povinnosti členov a činnosť združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 

 

5. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Prípravným výborom združenia na zasadnutí dňa 

15.10.2018. 

 

6. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú 

účinnosť dňom registrácie. 

 

 

 

 

15.10.2018 


