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S T A N O V Y 

Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska 

(ďalej len Zväz) 

 

 

Časť I. 

Všeobecná časť 

§ 1 

Názov a sídlo Zväzu 

 

Názov:    Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, v skrátenej forme ZVVS 

Sídlo:      811 04 Bratislava - Staré mesto, Pražská 3745/15 

IČO:        30806470 

 

§ 2 

Vznik Zväzu 

 

Zväz vznikol na základe zlúčenia Zväzu vinohradníkov Slovenska (ďalej len ZVS) 
založeného 24.02.1992 a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (ďalej len ZVHV) 
založeného 23.09.1993 a je ich právnym nástupcom. Zväz bol založený ako dobrovoľný 
zväzok pestovateľov hrozna a výrobcov vína § 20 f a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorý 
reprezentuje ich profesijné záujmy. Tieto záujmy zastupuje na základe poverenia členov, 
písomne potvrdeného prihláškou do Zväzu.  

Zväz je právnickou osobou.  

 

§ 3 

Predmet činnosti 

 

a) zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti 
daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných 
známok, 

b) podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou 
činnosťou členov, 

c) zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu. Tieto budú 
vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie, 

d) poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov, 

e) zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach 
trhového hospodárstva, 

f) prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami, 

g) vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou vinohradníctva a vinárstva 
formou školení a prednášok, 

h) činnosť zväzu vylučuje orientáciu na vlastné podnikanie a na docielenie zisku zo svojej 
činnosti, 

i) odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky, 
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j) organizačne a finančne zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných 
výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach, v rozsahu na akom sa členovia dohodnú, 

k) uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva, 

l) testuje a aplikuje nové výskumné  poznatky a inovačné technológie, 

m) využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča hroznorodého, 

n) overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov, 

o) definuje a schvaľuje Vinohradnícky a vinársky kódex 

p) organizuje a marketingovo podporuje podujatia vínnej turistiky. 

 

Časť II. 

§ 4 

Vznik členstva vo Zväze 

 

Členom Zväzu sa môže stať podnikateľský subjekt podnikajúci v oblasti výroby hrozna 
a vína, po zaplatení členského príspevku. Žiadosti o členstvo sa predkladajú písomnou formou 
a rozhoduje o nich Valné zhromaždenie. K prijatiu člena je potrebná trojštvrtinová väčšina 
kladných hlasov všetkých prítomných. Členovia môžu vykonávať svoje členské práva 
prostredníctvom svojich štatutárnych alebo splnomocnených zástupcov. Splnomocnený 
zástupca musí pred rokovaním predložiť splnomocnenie. Členom Zväzu je každý, kto bol ku 
dňu zlúčenia ZVS a ZVHV právoplatným členom jedného z týchto zväzov.  

 

Časť III. 

Pridružení členovia 

§ 5 

 

Ako pridružení členovia, resp. prispievatelia môžu vstúpiť do Zväzu právnické alebo fyzické 
osoby, ktoré sú bezprostrednými dodávateľmi surovín, materiálov /fľaše, etikety, obaly 
a ostatný materiál/, prípadne organizácie zaoberajúce sa vínom na ich vlastné písomné 
požiadanie. Vstup týchto členov na návrh ktoréhokoľvek člena schvaľuje Valné zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  

 

Časť IV. 

Práva a povinnosti členov 

§ 6 

 

1. Práva členov: 

a/ zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach valného zhromaždenia 

b/ voliť a byť volený do orgánov Zväzu 

c/ podávať návrhy a podnety na riešenie problémov týkajúcich sa účelu Zväzu 

d/ využívať výsledky činnosti Zväzu ako celku a podieľať sa na rozhodovaní vo všetkých 
veciach 

e/ predkladať návrhy k rokovaniu valného zhromaždenia, žiadať zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaždenia 

f/ podávať návrhy na rozšírenie činnosti Zväzu 
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g/ používať ochrannú známku „Slovenské víno“ podľa podmienok schválených 
vo Vinohradníckom a vinárskom kódexe 

 

2. Povinnosti členov: 

a/ dodržiavať stanovy Zväzu 

b/ dodržiavať uznesenia a rozhodnutia dohodnuté valným zhromaždením 

c/ zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu 

d/ finančne sa podieľať na zabezpečení činnosti Zväzu podľa rozhodnutia Valného 
zhromaždenia. 

e/ nepoškodzovať záujmy ostatných členov Zväzu 

f/ poskytovať informácie a podklady, ktoré sú v záujme činnosti Zväzu nevyhnutné ak 
o nich rozhodne valné zhromaždenie 

g/ nezasahovať do činnosti certifikačného orgánu 

 

Časť V. 

Orgány  Zväzu 

§ 7 

a/ valné zhromaždenie 

b/ prezídium a prezident 

c/ výkonný riaditeľ 

      d/ revízor 

 

a/ Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Zväzu 

 volí a odvoláva prezidenta, členov prezídia, výkonného riaditeľa a revízora 

 schvaľuje činnosť prezidenta a prezídia 

 rozhoduje o prijatí nových členov a ukončení členstva 

 schvaľuje stanovy Zväzu a ich zmeny, doplnky súhlasom min. 70 % hlasov 
prítomných členov na valnom zhromaždení 

 schvaľuje harmonogram činnosti Zväzu 

 prejednáva správy prezidenta a a výkonného riaditeľa Zväzu 

 schvaľuje smernice hospodárenia Zväzu 

 rozhoduje o zrušení Zväzu, ak o tom rozhodne 70 % hlasov prítomných členov na 
valnom zhromaždení 

 schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia Zväzu 

 prejednáva a schvaľuje správu revízora 

 rozhoduje o všetkých ostatných finančných otázkach Zväzu 

 Hlasovanie Valného zhromaždenia o prijatí nových členov je možné uskutočniť aj 
formou per rollam. Návrh uznesenia predkladá prezídium Zväzu spolu s oznámením 
lehoty na elektronické vyjadrenie.  Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že súhlasí. 

 

Valné zhromaždenie zvoláva prezident Zväzu alebo výkonný riaditeľ podľa potreby, najmenej 
1 x za rok. Valné zhromaždenie musí byť zvolané do 14 dní aj vtedy ak o to požiada 
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písomnou formou zaslanou prezidentovi najmenej jedna tretina členov. Valné zhromaždenie 
je uznášaniaschopné pri účasti 60 % hlasov prítomných členov. Ak nie je valné zhromaždenie 
uznášaniaschopné, musí byť zvolané do 15 dní druhé valné zhromaždenie s nezmeneným 
programom rokovania. Toto bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.  

Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia, na platnosť ktorých je potrebná väčšina hlasov 
prítomných členov valného zhromaždenia, pokiaľ stanovy neurčujú iný hlasovací pomer. 
Rozhodnutie valného zhromaždenia je pre členov Zväzu záväzné, ak nie je v rozpore so 
stanovami.  

Rokovanie valného zhromaždenia riadi prezident Zväzu alebo z jeho poverenia ďalší člen 
prezídia. Podkladové materiály k rokovaniu valného zhromaždenia zasiela členom výkonný 
riaditeľ s vedomím prezidenta, najmenej 14 dní pred termínom konania valného 
zhromaždenia. Z každého valného zhromaždenia musí byť urobený záznam, ktorý podpisuje 
prezident a jeden člen prezídia.  

 

b/ Prezídium a prezident 

 Prezídium je riadiacim a výkonným orgánom Zväzu medzi zasadnutiami valného 
zhromaždenia. Jeho činnosť riadi prezident Zväzu. Prezídium sa skladá z 11 členov 
vrátane prezidenta: Rozdelenie okruhov zodpovednosti za jednotlivé oblasti činnosti 
Zväzu vykoná prezídium na svojom prvom zasadnutí a vhodnou formou ich zverejní.  

 Hlasovanie sa uskutočňuje tak, že každý člen prezídia má jeden hlas, v prípade 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. 

 Členovia prezídia sú volení valným zhromaždením na dobu 5 rokov. 

 Prezídium rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami určené do výlučnej 
právomoci valného zhromaždenia. 

 V čele prezídia je prezident Zväzu. Prezident, členovia prezídia i výkonný riaditeľ 
zastupujú Zväz navonok. 

 Podpisovanie zmlúv za Zväz sa robí tak, že podpisuje vždy prezident a jeden člen 
prezídia spoločne. 

 Výkonný riaditeľ je povinný informovať jednotlivých členov Zväzu o všetkých 
veciach a rozhodnutiach, ktoré vykonali v mene Zväzu do 7 pracovných dní. 

 

c/  Výkonný riaditeľ 

 Zastupuje Zväz pri rokovaní s organizáciami vnútri i mimo Zväzu, o čom informuje 
prezídium do 7 pracovných dní. 

 Pripravuje materiály na rokovanie valného zhromaždenia. 

 Po dohode s prezidentom pripravuje program rokovania valného zhromaždenia. 

 Vykonáva úlohy prezídia Zväzu 

 Organizácia plnenia zadaných úloh prezídiom je plne v kompetencii výkonného 
riaditeľa. 

 Za plnenie zadaných úloh sa zodpovedá prezídiu. 

 Vyhotovuje zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia i iných rokovaní zástupcov 
Zväzu s partnermi. 

 Zabezpečuje informovanosť členov Zväzu  - minimálne 2 krát mesačne. 

 Zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Zväzu v zmysle platných predpisov 
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 Vykonáva funkciu vedúceho certifikačného orgánu s výlučnou právomocou pri jeho 
riadení. 

 Vytváranie pracovnoprávnych právnych pozícií v aparáte Zväzu podlieha schváleniu 
prezídia. 

 Výkonný riaditeľ má funkciu splnomocneného štatutárneho zástupcu Zväzu 
v komunikácii s finančnou správou, sociálnym úradom a zdravotnými poisťovňami 
a všetkými orgánmi, kde sa vyžaduje komunikácia elektronickým spôsobom s KEP 
alebo ZEP alebo iným overením podania. 
 
 

d/  Revízor 

 Má právo kedykoľvek a  povinnosť najmenej raz za rok vykonať námatkovú kontrolu 
vedenia účtov a účtovnú evidenciu Zväzu. 

 Vykonáva kontrolu účtovnej uzávierky. 

 Predkladá správu o revízii valnému zhromaždeniu. 

 

 

Časť VI. 

Financovanie 

§ 8 

 

Zväz podľa rozhodnutia valného zhromaždenia bude hospodáriť s prostriedkami získanými 
z príspevkov jednotlivých členov Zväzu. Pre hospodárenie budú vypracované smernice 
v súlade s príslušnými finančnými predpismi.  

Členský príspevok do Zväzu sa riadi zásadami systému platenia členských príspevkov, ktoré 
schvaľuje Valné zhromaždenie Zväzu uznesením. 

Ďalšie finančné prostriedky pre svoju činnosť Zväz môže získavať: 

a) z dotácií 

b) z darov 

c) zo služieb 

 

 

Časť VII. 

§ 9 

 

Volebný poriadok Zväzu schvaľuje Valné zhromaždenie rovnakým spôsobom ako stanovy. 

 

 

Časť VIII. 

Ukončenie členstva 

§ 10 
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1. Členstvo vo Zväze zaniká : 

     a/ vystúpením 

     b/ vylúčením 

     c/ zánikom 

 

a/ Vystúpenie sa oznamuje písomne prezidentovi Zväzu doporučeným listom, s uvedením 
dátumu vystúpenia. Ak dôjde k zániku členstva právnickej osoby, môže nástupnícky subjekt 
zanikajúcich práv do troch mesiacov od skutočnosti, ktorá tento stav spôsobila, podaním 
prihlášky vstúpiť do Zväzu a nadobudnúť práva a povinnosti predchodcu. 

 

b/ O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie 70 % väčšinou prítomných členov v prípade, že 
člen nesplní povinnosti dané stanovami, alebo svojim konaním poškodzuje záujmy ostatných 
členov Zväzu. Výpovedná lehota začína dňom dátumu vylúčenia. Vylúčený člen sa môže do 
troch mesiacov odvolať. O odvolaní rozhoduje najbližšie valné zhromaždenia. 

 

c/ Členstvo v zväze zaniká tomu členovi, ktorý si dlhodobo neplní svoje povinnosti 
a nezúčastňuje sa na činnosti zväzu. Podľa stanov zanikne členstvo tomu členovi, ktorý nemá 
vyrovnané členské príspevky do 30. júna daného kalendárneho roka a neurobí tak na výzvu 
prezídia v termíne určenom prezídiom. K tomuto dátumu členstvo v Zväze zanikne. V iných 
prípadoch dlhodobej neúčasti člena na činnosti Zväzu rozhoduje o zániku členstva valné 
zhromaždenie, obdobne ako pri vylúčení. Členstvo v Zväze zaniká tomu členovi, ktorý sa 
stane členom inej organizácie uznanej podľa § 24 Zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 
313/2009 Z.z. 
 

d/ Minimálna dĺžka členstvo vo Zväze je 1 rok.  

 

2. Zánikom členstva vzniká členovi povinnosť vysporiadať svoje záväzky ku dňu ukončenia 
členstva vo Zväze. 

 

3. Likvidácia a zánik Zväzu. 

 

Ak Zväz nesplní svoj účel na ktorý bol zriadený, môže valné zhromaždenie na návrh 
niektorého z členov rozhodnúť o jeho zrušení. Pred zánikom Zväzu sa vyžaduje likvidácia, ak 
majetok neprechádza na právneho nástupcu. Záverečné rozhodnutie o zrušení Zväzu je 
právoplatné ak sa zúčastnili minimálne dve tretiny členov Zväzu a za rozpustenie hlasovala 
nadpolovičná väčšina platných hlasov. Likvidáciu vykoná jeden, alebo viac likvidátorov, 
ktorých navrhne prezident Zväzu a schváli valné zhromaždenie. 

 

 

Časť IX. 

Likvidátor 

§ 11 

 

a/ robí v mene Zväzu úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, 
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b/ zverejní, že Zväz vstúpil do likvidácie s výzvou, aby si prípadní veritelia prihlásili svoje 
pohľadávky, 

c/ zostaví ku dňu vstupu do likvidácie likvidačnú účtovnú  súvahu a zašle prehľad o imaní 
Zväzu každému jeho členovi, ktorý o to požiada, 

d/ ku dňu skončenia likvidácie zostaví účtovnú uzávierku a predloží ju na schválenie 

členom Zväzu spolu so správou o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie majetkového 
zostatku medzi členov Zväzu, 

e/ do 30 dní po skončení likvidácie podá návrh na výmaz Zväzu. Výmazom Zväz zaniká. 

 

Časť X. 

Evidencia, ustanovenie prechodné a záverečné 

§ 12 

 

1. Celá evidencia Zväzu je vedená v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 
predpismi. 

2. Hospodársky účtovný rok je totožný s rokom kalendárnym. 

3. Účtovnú uzávierku za každý rok predkladá prezident Zväzu revízorovi, ktorý vykoná 
príslušnú revíziu. O výsledku kontroly predkladá revízor správu valnému 
zhromaždeniu. 

 

 

Časť XI. 

Registrácia stanov 

§ 13 

 

Stanovy Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska boli schválené a prijaté Valným 
zhromaždením členov Zväzu, ktoré sa konalo 30. marca 2016 v Mojmírovciach. 
Pozmeňovacie dodatky boli schválené Valným zhromaždením ZVVS 12. apríla 2018  a 11. 
apríla 2019 v Nitre.  

 

 

 

 

 

Verzia platná od 11. 04. 2019 

Stanovy overil: Ing. Ondrej Celleng, prezident ZVVS 


