ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – KONZULÁT SLOVENSKO
EURÓPSKY VINÁRSKY RYTIERSKY STAV
(EVIRS)

STANOVY
/úplné znenie stanov v znení všetkých zmien prijatých do dňa 8.2.2017 vrátane/

Za účelom stanovenia si vzájomných práv a povinností členov občianskeho združenia Európsky
vinársky rytiersky stav – konzulát Slovensko /ďalej len „združenie* alebo „EVIRS"/, ktoré je čiastkovým
rytierstvom v podobe konzulátu pôsobiaceho na území Slovenskej republiky v rámci ORDO EQUESTRIS
VINI EUROPAE pri spoločnom dosahovaní stanovených cieľov v súlade so Zmluvou s Patentom na
usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva pre konzulát na území Slovenskej
republiky zo dňa 16.12.2004 /ďalej len „Zmluva s Patentom v znení neskorších zmien a doplnkov
alebo Zmluva s Patentom"/ došlo k prijatiu týchto stanov:

Článok I.
Názov a sídlo združenia
1. Názov združenia je: Európsky vinársky rytiersky stav – konzulát Slovensko (EVIRS).
2. Sídlo združenia je: M. R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok.

Článok II.
Právna povaha a postavenie združenia
1. Zakladajúci členovia združenia uzatvorili s ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE Zmluvu
s Patentom, predmetom ktorej je stanovenie práv a povinností združenia ako čiastkového
rytierstva tvoriaceho konzulát na území Slovenskej republiky. Združenie bolo zakladajúcimi
členmi založené v súlade so Zmluvou s Patentom a jeho ďalšia činnosť sa riadi týmito stanovami a
podmienkami uvedenými v Zmluve s Patentom
2. Združenie je nepolitické, neziskové a dobrovoľné záujmové združenie fyzických a právnických
osôb, založené a existujúce v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom
znení.
3. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá ako konzulát strešného
rytierskeho rádu ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE rozvíja svoju činnosť a ciele v súlade
s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi SR.
4. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi
podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok III.
Úloha, ciele a predmet činnosti združenia
1. Úlohou združenia je dosahovanie cieľov rytierstva v oblasti časti Rytierskeho rádu.
2. Medzi základné ciele združenia patrí:
-

posilnenie európskej identity, spolupatričnosti, tradičných európskych hodnôt, priateľstva
medzi národmi a zachovania mieru vo svete,
pestovanie ušľachtilého ducha človeka, kultivovaním jeho dobrých vlastností, potláčaním jeho
negatívnych vlastností, ako sú závisť, nenávisť a nepriateľstvo,
posilňovanie kresťanských hodnôt, ako i hodnôt pozitívne orientovaných vierovyznaní
rozvoj vinohradníctva a vinárstva,
zachovanie slovenských a európskych vinárskych tradícií a kultúrneho dedičstva súvisiaceho
s vinohradníctvom a vinárstvom,
rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt a ľudských práv,
presadzovanie zásad ochrany a podpory zdravia, vzdelávania a životného prostredia,
osvetová činnosť pre správny výber a konzumáciu vína,
tvorba marketingových štúdií o spotrebe vína, pestovateľských plochách, výrobných
kapacitách a výrobných technológiách na výrobu vína na Slovensku i v zahraničí,
koordinácia a súčinnosť pri certifikácii vína a pri laboratórnom skúmaní kvality vína a
získavanie grantov a finančných darov pre podporu aktivít, ktoré môžu viesť k zvýšeniu
kvality slovenských vín, kultúry ich konzumácie a k zvýšeniu ekonomickej efektívnosti
vinohradníctva a vinárstva,

3. V rytierskom ráde vína sú všetci členovia rovnako stavovsky prepojení ( v texte označení aj ako
Prísažník). Svojim vyznaním k Rytierskemu rádu a konkrétnymi aktivitami v osobnej
a pracovnej oblasti prispievajú k uskutočneniu ušľachtilých cieľov rádu a aktívne sa
zúčastňujú života rádu.
4. Združenie za účelom plnenia svojich cieľov využíva legitímne dostupné prostriedky,
vyplývajúce právnej povahy a postavenia združenia.

Článok IV.
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Združenie má riadnych členov, čestných členov a emeritných
členov.
2. Riadni členovia sa v závislosti od udeleného titulu v súlade so Zmluvou a Patentom delia
nasledovne:

Pre dámy

Pre pánov

V slovenskom význame

Hospita

Hospes

Hostiteľ

Dame

Consiliarius

Radca vína

Weindame

Judex

Sudca vina

Ordensdame

Eques

Rytier vína

Capedame

Eques + Ornat

Nositeľ ornátu

Podmienky pre udeľovanie jednotlivých titulov sú určené štatútom združenia v súlade so Zmluvou
s Patentom.
3. Riadnym členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov,
ako i cudzí štátny občan, ktorý kumulatívne splní nasledovné podmienky:

4.

•

súhlasí s cieľmi združenia,

•

požiada o členstvo písomne vlastnoručne
minimálne jedným členom združenia,

•
•
•
•
•

súhlasí so stanovami združenia a zaviaže sa nimi riadiť,
vyhlási že je bezúhonný (nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin)
zloží predpísanú prísahu pri akreditácii
bol prijatý za člena združenia,
uhradil členský príspevok.

podpísanou

prihláškou

a je

odporučený

Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá vhodným
spôsobom napomáha a podporuje združenie alebo právnická osoba, ktorá sa významným
spôsobom podieľa na rozvoji združenia alebo podporuje jeho aktivity. O prijatí osoby za čestného
člena združenia rozhoduje na návrh rady konzulátu prokonzul združenia. Na čestného člena
združenia sa nevzťahujú práva a povinnosti člena združenia podľa článku V. týchto stanov
združenia okrem práva účasti na valnom zhromaždení.

5. Emeritným členom sa môže stať riadny člen združenia, po splnení nasledovných podmienok, a to
výkon funkcie v združení EVIRS. Štatút nositeľa emeritného titulu je prejavom uznania jeho
držiteľovi za aktívnu, bezplatnú a čestnú prácu v združení spojenú s funkciou prokonzula,
duchovného, seniora, notára, komorníka, maršala, vínneho majstra, majstra stola atď.

Používanie titulu emeritný je nenárokovateľné a nie je časovo obmedzené. O nositeľovi
emeritného titulu rozhoduje prokonzul na návrh rady konzulátu a v primeranej dobe vystaví
certifikát o udelení titulu „emeritný“.
6. Titul „Emeritný“ môže jeho nositeľ používať v spojení s dovtedy najvyššie dosiahnutou kariérnou,
alebo hodnostnou pozíciou v združení, ako napríklad ( Emeritný konzul, atp., v prípade následnej
intronizácie člena sa používa dosiahnutý vyšší stupeň zaradenia.) Emeritný člen má rovnaké
práva ako riadny člen, platí členské poplatky združeniu v plnej výške. Združenie vedie zvlášť
zoznam emeritných členov.
7.

O prijatí za riadneho alebo čestného člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky na návrh
rady konzulátu prokonzul. V prípade zamietnutia žiadosti o prijatie za riadneho člena združenia
môže žiadateľ požiadať o udelenie členstva na valnom zhromaždení združenia, ktoré môže
rozhodnúť o jeho prijatí, a to iba v prípade, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov
združenia.

8.

Členstvo vzniká dňom prijatia za člena, na základe akreditácie a intronizácie v rámci
ktoréhokoľvek legátstva pasovaním za člena združenia s udelením titulu Hospes (hostiteľ).

9.

Sľub vernosti predstavuje osobnú prísahu k jednotlivým stupňom rádu a úradom. Viažu každého
prísažníka, resp. predstaviteľa úradu na dodržiavanie rytierskeho poriadku, štatútu a kontraktu
s patentom.

10. Žiadosť o rádový stupeň predstavuje zmluva medzi každým jednotlivým prísažníkom a EVIRS.
11. Každý prísažník je preto v zmysle práva členom rakúskeho spolku.
12. V rytierskom ráde vína sú všetci členovia rovnako stavovsky prepojení.
13. Termín intronizácie stanovuje konvent rádu celkového Rytierskeho rádu.
14. Uvedenie do úradu prokonzula, udelenie ornátu a pasovanie rytierov je výlučným právom senátu,
ktoré sa spravidla vykonávajú na významných podujatiach senátu alebo občianskeho združenia.
15. Členstvo zaniká:
1. Vystúpením, a to v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia.
2. Vylúčením, a to najmä, ak člen porušuje členské povinnosti, nedodržiava ciele a stanovy
združenia, za odsúdenie za úmyselne spáchaný trestný čin, ako aj z iných dôležitých dôvodov.
3. Úmrtím člena, fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia,
4. Zrušením.
5. Odobraním licencie.
6. Zánikom združenia.
16. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje na návrh rady konzulátu prokonzul.

Článok V.
Práva a povinnosti členov združenia
1.

2.

Práva členov združenia:
a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom, podľa Čl. VIII.,bod 1.
b) podieľať sa na činnosti združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia, podľa Čl. VIII., bod 1.
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
e) byť informovaný o akciách, aktivitách a rozhodnutiach združenia
f)
požadovať od orgánov združenia plnenie prijatých uznesení
Povinnosti členov združenia:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
stanovy združenia, Zmluvu s Patentom a ďalšie interné normy združenia, ako aj pokyny
rady konzulátu a konzula,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,

c)
d)
e)
f)
g)

aktívne sa podieľať na činnosti združenia a pomáhať pri plnení cieľov združenia,
platiť členské príspevky vo výške a spôsobom stanoveným združením, to neplatí pre
čestných členov združenia,
čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie,
účelne hospodáriť s finančnými prostriedkami a majetkom združenia a chrániť ich pred
zničením, poškodením a zneužitím,
podieľať sa na rozvoji združenia

Článok VI.
Organizačné jednotky
1. Združenie môže vytvárať organizačné jednotky na územnom princípe, ktorými sú: rytierske
legátstvo ako rytierske obvody a rytierska provincia, ako časť legátstva (rytierska obec). Rytierske
legátstvo sa delí na rytierske komtúry. O vytvorení rytierskeho legátstva rozhoduje na návrh rady
konzulátu senát a o vytvorení komtúry rozhoduje na návrh rady konzulátu prokonzul združenia.
2. Na čele legátstva stojí legát, ktorého menuje senát na návrh valného zhromaždenia občianskeho
združenia.
3. Na čele rytierskej obce stojí komturei, ktorého menuje na návrh rady konzulátu prokonzul
združenia.
4. Legát
zabezpečuje
výkon
rozhodnutí
v príslušnom rytierskom obvode.

valného

zhromaždenia

a

rady

konzulátu

5. Komturei zabezpečuje výkon rozhodnutí valného zhromaždenia a rady konzulátu
v príslušnej rytierskej provincii vo vzťahu k členom združenia s pobytom na území rytierskej obci.

Článok VII
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
-

Valné zhromaždenie
Prokonzuli združenia
Rada konzulátu
Dozorná rada

Článok VIII.
Valné zhromaždenie
1.

Právo hlasovať na valnom zhromaždení majú riadni členovia, ktorí v čase konania valného
zhromaždenia boli pasovaní do najvyššieho prísažného stupňa Eques de Vino (Rytier vína) alebo
Ordensdame (Capedame), vedúci legátstva, vedúci komturei, delegáti zastupujúci - vždy jeden
delegát na minimálne 20 členov príslušnej organizačnej jednotky. V prípade súbehu vyššie
uvedených oprávnení pri jednej fyzickej osobe má táto právo použiť len jeden hlas. Legáti a
Komturei nahlasujú písomne pred konaním VZ mená delegátov s právom hlasovať. Každý
prísažník v stupni rádu Consiliarus, Iudex a Eques sa môže zúčastniť valného zhromaždenia
rytierstva a prislúchajú mu všetky práva rezultujúce z tohto valného zhromaždenia.

2.

Členovia v 1. stupni rádu hospes, dáma, dáma vína, dáma rádu, nositeľ kríža rádu sú priateľskí
hostia a teda nie sú členovia valného zhromaždenia, majú funkciu poradenstva.

3.

Každý prísažník má jeden hlas.

4.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach združenia,
o ktorých nerozhoduje senát rádu, najmä:

-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
volí a odvoláva členov Rady konzulátu a Dozornej rady,
navrhuje zvoliť a odvolať prokonzulov združenia spomedzi členov Rady konzulátu
schvaľuje správu Dozornej rady o tvorbe a čerpaní rozpočtu združenia za uplynulé účtovné
obdobie a schvaľuje účtovnú uzávierku,
schvaľuje výšku členských príspevkov,
rozhoduje o zániku združenia,
rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach týkajúcich sa združenia
schvaľuje Výročnú správu prokonzula združenia o činnosti združenia za uplynulé obdobie,
Výročná správa obsahuje súhrn činnosti konzulátu do konca nasledujúceho roku, táto
správa predstavuje časť výročnej správy rytierstva a je potrebné ju predložiť valnému
zhromaždeniu. Výročná správa sa prijíma uznesením.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia
oprávnených na hlasovanie na valnom zhromaždení.
Každý člen, ktorý dosiahol titul Eques de Vino, Ordensdame (Capedame), Legát, Komturei a
delegovaný zástupca má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas.
Valné zhromaždenie rozhoduje a prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov združenia, oprávnených na hlasovanie, okrem prípadu ak tieto stanovy neurčujú inak.
Valné zhromaždenie zvoláva predseda občianskeho združenia podľa potreby, najmenej však raz za
rok.
Valné zhromaždenie zvolá predseda občianskeho združenia aj v prípade, ak o to písomne požiada
rada konzulátu alebo 1/3 členov združenia.
Valné zhromaždenie zvoláva predseda občianskeho združenia písomnou pozvánkou obsahujúcou
program valného zhromaždenia, ktorú zverejní na webovom sídle združenia www.evirs.sk a to
najmenej 30 dní pred plánovaným konaním valného zhromaždenia.
Zasadnutia valného zhromaždenia sú verejné. Do doby zvolenia predsedu valného zhromaždenia
vedie rokovanie valného zhromaždenia predseda občianskeho združenia.
Členovia združenia oprávnení na hlasovanie na valnom zhromaždení volia na zasadnutí valného
zhromaždenia spomedzi seba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, skrutátorov na
sčítavanie hlasov a overovateľa zápisnice.
Predseda valného zhromaždenia vedie zasadnutia valného zhromaždenia a určuje spôsob
hlasovania.
Členovia združenia prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do prezenčnej listiny
zhotovovanej zapisovateľom, ktorá sa pripája ku každej zápisnici zo zasadnutia valného
zhromaždenia. Prokonzul združenia zabezpečí, aby v zápisnici boli vyznačení všetci riadni členovia
združenia oprávnení na hlasovanie.
O každom valnom zhromaždení sa spisuje zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktorá
obsahuje najmä:
a) miesto, deň a hodinu konania valného zhromaždenia,
b) mená prítomných členov združenia s vyznačením členov združenia oprávnených na
hlasovanie na valnom zhromaždení, vo forme prezenčnej listiny pripojenej k zápisnici, ktorú
vyhotovuje zapisovateľ,
c) priebeh rokovania valného zhromaždenia,
d) výsledok hlasovania valného zhromaždenia,
e) text prijatých uznesení.

16. Zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia podpisujú predseda valného zhromaždenia,
zapisovateľ a overovatelia.
17. Podpísaná zápisnica sa povinne zverejní na webovom sídle občianskeho združenia v lehote 30
dní odo dňa konania valného zhromaždenia.

Článok IX.
Rada konzulátu, prokonzuli a rytiersky magistrát
1 Rada konzulátu je výkonný orgán združenia a poradný orgán prokonzulov. Rada 'konzulátu má 6
členov. Radu konzulátu tvoria:
-

dvaja prokonzuli, ktorí sú spoluzodpovední za vedenie združenia, dodržiavanie
Zmluvy s Patentom, dodržiavanie stanov občianskeho združenia a ceremoniálne
záležitosti,

-

4 poradcovia konzulátu, zastúpení notárom združenia, ktorý je zodpovedný za
právne usporiadanie združenia, komorníkom združenia, ktorý je zodpovedný za
finančné vysporiadanie a vedenie účtovníctva združenia, administrátorom združenia,
ktorý je zodpovedný za organizačné usporiadanie združenia a kňazom združenia,
ktorý je zodpovedný za dodržiavanie duchovných hodnôt rádu.

2 Štatutárnym orgánom združenia je prokonzul, ktorý je predsedom občianskeho združenia.
Zastupuje združenie navonok a vo vzťahu k iným subjektom. V prípade neprítomnosti
prokonzula, ktorý je predsedom občianskeho združenia, zastupuje združenie ďalší prokonzul,
okrem záležitostí, o ktorých rozhoduje valné zhromaždenie.
3 Prokonzulom prináležia všetky práva a úlohy, ktoré podľa Zmluvy a patentu nie sú pridelené
iným úradom občianskeho združenia.
5. Prokonzuli majú zmluvne potvrdené právo v mene senátu spoločne s radou konzulátu uskutočniť
akreditáciu k rytierskej stolovej spoločnosti, pričom je povoľovacie konanie vždy vopred vykonané.
Dbajú na presné dodržanie rituálnej formy prijatia k rytierskej stolovej spoločnosti, ktorá je
obligatórna.
6. Prokonzuli spoločne s minimálne jedným zástupcom senátu môžu uskutočniť intronizáciu k 2.
stupňu rádu – Consiliarus (Dame). Rovnaký postup je aj v prípadoch intronizácie k 3. stupňu
rádu – Iudex (Weindame).
7. Prokonzul, ktorý je predsedom občianskeho združenia:
a) zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,
b)

rozhoduje na návrh rady konzulátu o prijatí alebo vylúčení člena združenia,

c)

koná v pracovnoprávnych vzťahoch združenia,

d)

organizuje činnosť združenia,

8.

Rada konzulátu je poradný orgán prokonzula. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému
zhromaždeniu.

9.

Členov rady , ktorými sú 4 poradcovia konzulátu volí a odvoláva valné zhromaždenie občianskeho
združenia na návrh štatutárneho orgánu občianskeho združenia.

10. Funkčné obdobie členov rady konzulátu vrátane prokonzulov je 5 ročné.
11. Medzi hlavné úlohy rady konzulátu patrí:
12.
-

vedenie administratívy,
predkladanie návrhov na prijatie členov alebo ich vylúčenie,
tvorba rozpočtu združenia a jeho čerpanie,
zostavenie návrhu správy prokonzula združenia o činnosti občianskeho združenia za
uplynulé obdobie,
zostavenie návrhu o výške členských príspevkov,
zodpovednosť za realizáciu projektov a grantov,
ďalšie činnosti.

Do úradného kalendára čiastkového rytierstva patria okrem predstaviteľov úradu (rada
konzulátu) aj ďalší členovia občianskeho združenia, ktorých môžu menovať prokonzuli ku svojej
výkonnej činnosti a ktorí netvoria radu konzulátu. Sú to najmä:
Senior združenia (zabezpečuje koordináciu postupu občianskeho združenia vo vzťahu s
konzulátom v Eisenstadte ) a zastupuje občianske združenie pri konzuláte.

-

Marshal – je člen občianskeho združenia, ktorý riadi, organizuje a priamo vykonáva úlohy
vyplývajúce mu z intronizačných povinností a rituálov podľa pokynov prokonzulov.

-

Pri výkone činnosti patriacej do pôsobnosti Marshala spolupôsobia pri plnení intronizačných
povinností a rituálov pomocníci marshala,

-

Vínny majster – je pomocnou osobou prokonzula, ktorého úlohou je pripravovať, riadiť a
organizovať vínnu etiketu pri podujatiach v rámci občianskeho združenia.

-

Majster stola – je pomocnou osobou prokonzula, ktorého úlohou je pripravovať, riadiť a
organizovať etiketu konzumácie pri podujatiach v rámci občianskeho združenia.

-

Historik združenia, archivár združenia.

Článok X.
Dozorná rada
1.

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorá zasadá v čase medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.

2.

Dozornú radu tvoria ktorýkoľvek traja členovia združenia. Funkčné obdobie členov dozornej rady
je 5 rokov. Vymenovanie do funkcie člena dozornej rady podlieha schváleniu valného
zhromaždenia. Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia predsedu dozornej rady.

3.

Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však dva krát ročne.

4.

Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady, v prípade jeho neprítomnosti
ktorýkoľvek z členov dozornej rady.

5.

Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie dozornej rady aj v tom prípade, ak o jej zvolanie požiada
nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

6.

Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie dozornej rady pozvánkou doručenou členom dozornej
rady najmenej 15 dní pred jeho konaním.

7.

V prípade, že predseda dozornej rady nemôže zvolať zasadnutie dozornej rady, zvolajú ju spoločne
ostatní členovia.

8.

Dozorná rada sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Hlavnými úlohami dozornej
rady je najmä:
3.
4.
5.
6.

kontrola plnenia uznesení valného zhromaždenia,
kontrola napĺňania cieľov združenia,
kontrola účtovníctva,
predkladanie správy o čerpaní rozpočtu združenia za uplynulé obdobie a správy
o preskúmaní ročnej účtovnej uzávierky valnému zhromaždeniu.

Článok XI.
Hospodárenie združenia
1.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.

Rytiersky rád nie je zameraný na zisk.

3.

Za hospodárenie s financiami je zodpovedný komorník občianskeho združenia.

4.

Prokonzuli a komorník ručia za riadne hospodárenie podľa štatútu rádu. Pritom sa riadia
platnými právnymi predpismi upravujúcimi vedenie účtovníctva a správu daní a poplatkov
v Slovenskej republike.

5.

V rámci štatútu občianskeho združenia môže každé dielčie rytierstvo uplatniť svoje vlastné
aktivity, ktoré sa mu zdajú byť vhodné na napĺňanie cieľov občianskeho združenia. Dosiahnuté
prebytky z týchto aktivít patria v celom rozsahu do fundusu čiastkového rytierstva.

6.

Zdrojmi majetku združenia sú:
-

členské príspevky vyberané od riadnych členov,
príjmy z akreditácie a intronizácie,
dary od fyzických či právnických osôb,
dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
reklamná a propagačná činnosť.

7.

Výdavky rozpočtu nesmú prekročiť výšku príjmov získaných za to isté zúčtovacie obdobie.
Súčasťou výdavkov je každoročný odvod poplatkov za členskú základňu - obolus a poplatky za
akreditáciu a intronizáciu v prospech Senátu OEVE na základe Zmluvy s patentom.

8.

Za čestných členov Konzulátu EVIRS Slovensko sa neodvádza tzv. „obolus“ senátu OEVE.

9.

Nevyčerpané finančné prostriedky sa na konci zúčtovacieho obdobia prevedú na nasledujúce
zúčtovacie obdobie.

10.

Výška členského príspevku je schvaľovaná valným zhromaždením pre konkrétne obdobie
a členský príspevok je splatný do 31.03. príslušného kalendárneho roka. Povinnosť zaplatiť
členský príspevok u novoprijatých riadnych členov vzniká bezodkladne po schválení žiadosti
o prijatie za riadneho člena.

Článok XII.
Zánik a zrušenie združenia
1.

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku
rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.

O zániku združenia upovedomí prokonzul združenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a
to do 15 dní odo dňa rozhodnutia združenia o jeho zániku.

3.

Ak zaniká združenie rozpustením, prokonzul združenia ustanoví likvidátora.

4.

Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade
likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácií alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi
alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humanitárne účely.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Tieto stanovy určujú základné zásady činnosti združenia.

2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia stanov je možné realizovať len písomnou formou, a to buď
písomnými dodatkami alebo vydaním nových stanov.

3.

Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení stanov sa nedotýka ostatných ustanovení. V prípade
takejto neplatnosti niektorého ustanovenia sa namiesto dotknutého ustanovenia použije to
ustanovenie stanov, ktoré mu je svojim významom najbližšie.

4.

Pre prípade vzniku situácie, ktorá by znamenala stret (konflikt) niektorých ustanovení stanov
občianskeho združenia s Patentom a Zmluvou má Patent v spojení so Zmluvou prednosť pred
stanovami OZ.

5.

V prípade pochybností pri výklade jednotlivých ustanovení stanov je rozhodujúci výklad podľa
Zmluvy a patentu.

6.

Ak niektoré relevantné otázky činnosti občianskeho združenia nie sú bezprostredne upravené v
stanovách občianskeho združenia platí základná zásada výkladu stanov občianskeho združenia,
že pre posúdenie takejto oblasti činnosti občianskeho združenia je rozhodujúca úprava v rámci
zásad, ktoré sú uvedené v Atlase.

Článok XIV.
Účinnosť
Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením združenia dňa: 26.3.2019 a účinnosť nadobúdajú
dňom ich prijatia.

V Pezinku dňa 26.03.2019

Prokonzul Eques Richard Demovič

Prokonzul Eques Stanislav Kamenár

