Stanovy
občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky
Preambula
Fórum pre verejné otázky (FVO) je otvorené spoločenstvo občanov angažujúcich sa vo veciach
verejných. Je konfesionálne neutrálne a politicky nezávislé. Jeho činnosť vychádza z
kresťanských princípov.
I.Základné ustanovenia
1. FVO sa zriaďuje ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v platnom znení.
2. Názov občianskeho združenia je Fórum pre verejné otázky v slovenskom jazyku, Forum for
public affairs v anglickom jazyku, Forum fuer Oeffentliche Angelegenheiten v nemeckom jazyku.
Oficiálna skratka je FVO.
3. Sídlom združenia je Fándlyho 10, 811 03 Bratislava I.
II. Ciele
1. vnášať kresťanské hodnoty do každodenného života,
2. ozdravovať spoločnosť prekonávaním nedostatku etických hodnôt a princípov, pomôcť tým
našej krajine zaujať také miesto v Európe a medzinárodnom spoločenstve, ktoré lepšie
zodpovedá jej potenciálu a predpokladom,
3. poskytovať vhodnú platformu na spoločné vyjadrovanie sa k verejným záležitostiam pre tých
občanov, ktorí majú záujem o túto oblasť a byť komunikačným uzlom,
4. stimulovať záujem a angažovanosť slovenskej spoločnosti,
5. formovať osobnosti pre zodpovedný výkon verejnej služby s pevnými morálnymi zásadami a
vysokou odbornou zdatnosťou,
6. podnecovať verejných činiteľov k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov Slovenska v
duchu kresťanských hodnôt a princípov,
7. aktívne hľadať spôsoby ako vnášať odbornosť a transparentnosť do správy vecí verejných,
8. vplývať na skvalitnenie legislatívnej, exekutívnej a súdnej moci, a tým posilniť občiansku
spoločnosť a demokraciu,
9. vyzdvihnúť pozitívne príklady,
10. vyjadrovať sa k verejným otázkam,
11. pripravovať a archivovať informácie a analýzy rôznych otázok spoločenského života,
12. organizovať členské schôdze,
13. usporadúvať konferencie, diskusné stretnutia, semináre, kurzy, prednášky zamerané na
realizáciu svojich cieľov,

14. spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú
podobné ciele a činnosť,
15. pripomienkovať legislatívu,
16. vydávať propagačné materiály a publikácie, ktoré podporujú jeho ciele.
Pre zabezpečenie týchto činností môže združenie založiť hospodársku organizáciu (podnik) v
súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
FVO môže zakladať svoje pobočky.
III. Členstvo
1. Typy a podmienky členstva:
- Členom FVO môžu byť inštitúcie alebo jednotlivci starší ako 18 rokov, ktorí sa stotožňujú s jeho
princípmi a cieľmi a súhlasia s týmito stanovami
- Členstvo v FVO je dobrovoľné. Žiadateľ o členstvo musí byť oboznámený s týmito stanovami.
Nový člen bude zapísaný v zozname, ktorý je uložený u tajomníka združenia.
2. Nadobudnutie členstva:
- Ak inštitúcia žiada o členstvo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu, deleguje svojho
člena a splnomocní ho na svoje zastupovanie vo FVO.
- Fyzická osoba žiada o členstvo v FVO vo svojom vlastnom mene
Rozhodnutie o prijatí nového člena FVO je podmienené návrhom minimálne dvoch členov FVO a
súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva.
Členstvo vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského poplatku.
Dokladom členstva je platný členský preukaz.
Výška zápisného a členského poplatku je stanovená a schválená valným zhromaždením a môže
byť každý rok iná.
3. Pozastavenie členstva:
V prípade nezaplatenia členského poplatku do 31.3. priebežného roku môže byť členstvo
pozastavené. O pozastavení členstva rozhoduje predsedníctvo. Po dobu pozastavenia členstva
má člen pozastavený výkon svojich práv.
4. Zánik členstva:
Členstvo v FVO zaniká :
- vystúpením, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z FVO
- vylúčením, na čo je potrebné závažné porušenie ustanovenia týchto stanov a rozhodnutie
nadpolovičnej väčšiny predsedníctva,
- úmrtím člena,
- zánikom FVO.

IV. Práva a povinnosti členov
1. Každý člen FVO má právo:

- predkladať návrhy na prijatie stanoviska FVO k ľubovoľnej verejnej otázke,
- navrhnúť nového člena FVO,
- hlasovať pri prijímaní rozhodnutí FVO k verejným otázkam,
- navrhnúť akékoľvek opatrenie týkajúce sa organizácie a činností FVO,
- byť informovaný o činnosti FVO
- voliť a byť volený do orgánov FVO
- zúčastňovať sa členských schôdzí FVO
2.

Člen FVO je povinný rešpektovať princípy a rozhodnutia FVO a dodržiavať tieto stanovy.

V. Orgány FVO
Orgánmi FVO sú valné zhromaždenie a predsedníctvo.
a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa najmenej jedenkrát za rok.
b) Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo aspoň 30 dní vopred, s uvedením miesta, času a
programu.
c) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. V prípade, že táto podmienka nie je splnená, valné zhromaždenie sa vyhlási za
uznášaniaschopné po uplynutí 30 min. Každý člen FVO môže splnomocniť iného člena, aby
zaňho hlasoval na Valnom zhromaždení.
d) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov
predsedníctva osobne.
e) Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
f) Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predsedníctva a
členov kontrolnej komisie.
g) Valné zhromaždenie schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia, schvaľuje plán činnosti,
rozpočet a správu o hospodárení združenia, rozhoduje o zániku združenia a vymenúva
likvidátora.
h) Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami
valného zhromaždenia.
I) Predsedníctvo pozostáva najmenej z troch členov, pričom predseda a podpredseda sú členmi
predsedníctva z titulu svojej funkcie. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 2 roky. Na čele
predsedníctva stojí predseda združenia. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Rokovania
predsedníctva zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený člen.
j) Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť združenia, schvaľuje rozhodnutia FVO k verejným
otázkam, zvoláva a pripravuje rokovania valného zhromaždenia, vypracúva plán činnosti, správu
o činnosti, správu o hospodárení, navrhuje rozpočet a rozhoduje o finančných otázkach
združenia, upravuje pracovno-právne vzťahy súvisiace so zabezpečením činnosti združenia.

k) Predsedníctvo schvaľuje vnútorný organizačný poriadok, ktorý upravuje ďalšie podrobnosti
činnosti FVO, ktoré neupravujú tieto stanovy.
l) Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu.
m) Štatutárnym orgánom sú predseda a podpredseda združenia, každý zvlášť.
n) Kontrolná komisia sa stretáva minimálne 1 krát za rok a je povinná predložiť kontrolnú správu
na každom valnom zhromaždení.
VI. Hospodárenie
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným, hmotným a nehmotným majetkom.
Príjmy združenia sú:
- členské príspevky,
- príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
- príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného predsedníctvom.
Príjmy z hospodárskej činnosti združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s
napĺňaním cieľov združenia.
Za hospodárenie združenia zodpovedajú štatutári.
VII. Zánik združenia
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
Ak príslušný orgán združenia rozhodne o zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením, valné
zhromaždenie vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia.
Vymenovaný likvidátor sa stáva jediným štatutárnym orgánom združenia. Vykonáva iba činnosť
smerujúcu k uhradeniu všetkých záväzkov združenia. Ak po uhradení všetkých záväzkov
združenia zostane nejaký majetok, likvidátor ho použije výhradne na verejnoprospešné alebo
charitatívne účely v oblasti aktivít detí a mládeže podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
VIII. Záverečné ustanovenia
V prípade ak dôjde k rôznemu výkladu ustanovenia týchto stanov, je možné obrátiť sa o výklad
na predsedníctvo.
Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú a rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR
dňa 22.11.2007 pod č. VVS/1-900/90.20154-3.

