
ZMLUVA
o združení environmentálnych mimovládnych organizácií 

do siete EKOFÓRUM
v zmysle ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka

Environmentálne mimovládne organizácie (ďalej len „eMVO“):

1. A-projekt n.o., Moyzesova 196, 03301 Liptovský Hrádok, IČO: 31929567, zastúpený štatutárom: 
Mgr. Vlasta Körnerová

2. Brečtan, Hurbanova 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36127701, zastúpený štatutárom: 
Ing. Dana Kašparová

3. Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Nográdyho 39, 960 01 Zvolen, IČO: 37921959, 
zastúpené štatutárom: Ing. Daniel Lešinský, PhD. 

4. Dubnická Environmentálna Skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36118231, 
            zastúpená štatutárom: Marek Kurinec
5. Klub Strážov,Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36115614, zastúpený štatutárom: 

Mgr. Juraj Smatana
6. Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 27, 082 13 Tulčík, IČO: 31303862, zastúpené štatutárom: 

Ing. Juraj Lukáč
7. Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava, IČO: 37928074, zastúpená štatutárom: 
   Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
8. Občianske združenie TATRY, Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 37802712, 

zastúpené štatutárom:  Mgr. Rudolf Pado
9. Pre Prírodu, M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín, IČO: 34054413, zastúpené štatutárom: 

Ing. Zuzana Václavová
10. Priatelia Zeme-CEPA, Ponická Huta 65, 976 33 Poniky, IČO: 37958208, zastúpené štatutárom: 
 Juraj Zamkovský
11. Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu – Slovensko (REC Slovensko),
 Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 31772773, zastúpené štatutárom: Ing. Vladimír Hudek, CSc.
12. Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, IČO: 
 30845521, zastúpená štatutárom: Mgr. Rastislav Rybanič
13. SOSNA, Zvonárska 12, Košice, 040 01 Košice, IČO: 17150230, zastúpená štatutárom: 

Ing. Štefan Szabó, PhD. 
14. VIA IURIS - CENTRUM PRE PRÁVA OBČANA, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 

631213, zastúpené štatutárom: Mgr. Pavol Žilinčík
15. ZA MATKU ZEM, Radlinského 39, 811 07 Bratislava, IČO: 31750231, zastúpené štatutárom:

Mgr. Pavol Široký
16. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35998407,
 zastúpené štatutárom: Mgr. Juraj Hipš
17. Centrum environmentálnych aktivít, Mierové nám. 29, 911 01 Trenčín, IČO: 34058028, 

zastúpené štatutárom: Mgr. Richard Medal
18. Priatelia Zeme-SPZ, Alžbetina 53, P.O.Box H-39, 040 01 Košice, IČO: 35529261, 

zastúpená štatutárom: Mgr. Ladislav Hegyi
19. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, IČO: 30813930, 

zastúpená štatutárom: prof. RNDr. Mikuláš Huba, PhD.
20. Združenie Slatinka, Bela IV. 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31936105, zastúpené štatutárom: 

Ing. Lesanka Blažencová
21. Živá planéta, Mierová 20, 921 01 Piešťany, IČO: 31871470, zastúpená štatutárom: Ing. Peter Sabo, CSc.

uzatvárajú túto zmluvu:
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PREAMBULA

Našou víziou je krajina, v ktorej ľudia žijú v úctivom a harmonickom vzťahu s prírodou.
Zachováva si rozmanitosť prírody a človek ňou môže slobodne prechádzať.

Spoločnosť rešpektuje časti prírody – divočiny, do ktorej človek svojimi aktivitami nezasahuje.
Obyvatelia chcú a môžu spolurozhodovať o veciach verejných a ctia si spravodlivosť, 

právne a etické pravidlá pre všetkých.
V krajine sa podporuje využívanie miestnych zdrojov pre miestne potreby a smeruje k sebestačnosti.

 Presadzuje sa používanie šetrných a účinných technológií a postupov.
Pri zachovaní kvality života sa presadzuje znižovanie spotreby energií a materiálov.

Prírodné zdroje sú prístupné pre všetkých bez výnimky.
Naša krajina si zachováva jestvujúcu prírodu a svojou úctou k nej  

je inšpiráciou a nádejou pre iné krajiny.

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Podpísané  eMVO na  základe  dobrovoľného  rozhodnutia  sa  združujú  do  siete  eMVO s názvom 

EKOFÓRUM. 

2. EKOFÓRUM  obhajuje  záujmy  uvedených  eMVO  predovšetkým  vo  vzťahoch  s  organizáciami 

verejnej správy ako aj s ostatnými  inštitúciami a širokou verejnosťou.

3. EKOFÓRUM  nemá  právnu  subjektivitu.  Členstvom  v  sieti  EKOFÓRUM  sa  členské  eMVO 

nevzdávajú práva konať ako plne autonómne a slobodné organizácie.

4. EKOFÓRUM vzniká ako zdieľaný hodnotový a komunikačný priestor, vymedzený touto zmluvou a jej 

dodatkami.  Všetky  podpísané  organizácie  sa  dobrovoľne  hlásia  k  vízii  združenia  vyjadrenej  v 

Preambule tejto zmluvy.

Článok II.

Účel siete EKOFÓRUM

Účelom  vytvorenia  siete  EKOFÓRUM je  napĺňať  víziu  siete  EKOFÓRUM  vyjadrenú  v  Preambule  tejto 

zmluvy a posilňovať jednotlivé členské eMVO, a to najmä ich:

- organizačnú úroveň, 

- finančné zázemie, 

- postavenie voči verejnosti, podnikateľskej sfére, štátnej správe a samospráve,

- vplyv na rozhodovacie procesy. 

Článok III.

Členstvo v sieti EKOFÓRUM

1. Účastníci tejto zmluvy sa označujú ako „členovia siete“ alebo ako „členské organizácie“.  

2. Členom siete  so  všetkými  právami  a povinnosťami  môžu  byť  len  mimovládne  organizácie,  ktoré  sa 

stotožnia s víziou siete EKOFÓRUM vyjadrenou v Preambule a podpíšu túto zmluvu alebo jej dodatok.
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3. Organizácie,  ktoré  podpíšu túto  zmluvu pri  zakladaní  siete  EKOFÓRUM,  sa nazývajú zakladateľské 

organizácie. Pre všetky ďalšie MVO, ktoré budú mať záujem vstúpiť do siete EKOFÓRUM, platí pravidlo, 

že nová organizácia sa stane členom siete, ak ju navrhnú minimálne dvaja už právoplatní členovia a  

všetci  členovia  siete  budú  s členstvom  novej  organizácie  súhlasiť.  Pristupujúca  organizácia  musí 

podpísať dodatok o pristúpení k tejto zmluve. 

4. Členstvo v EKOFÓRE je podmienené zaplatením ročného príspevku. 

5. Členstvo v sieti zaniká: 

- vzdaním sa členstva písomnou formou, 

- zrušením členstva na základe rozhodnutia ostatných členov siete, pričom je potrebný výslovný súhlas 

aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých členov siete, 

- zánikom členskej organizácie, 

- nezaplatením ročného príspevku v termíne stanovenom členmi siete. 

6. Členská organizácia siete má pri hlasovaniach o závažných otázkach (v zmysle článku VII) právo na 

veto.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov siete EKOFÓRUM

1. Každý z členov siete je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v 

zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu.

2. Práva a povinnosti členov siete sú najmä:

a) povinnosť dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy a jej dodatkov, 

b) právo meniť alebo zrušiť túto zmluvu spôsobom a formou uvedenými v tejto zmluve,  

c) právo každého člena presvedčiť sa o hospodárskom stave siete EKOFÓRUM, 

d) právo spolurozhodovať o stanovení výšky ročných príspevkov a o spôsobe ich použitia,

e) právo rozhodovať o členstve v sieti (prijímanie nových členov a zrušenie členstva),

f) právo schvaľovať vytvorenie pracovnej skupiny a splnomocnencov siete EKOFÓRUM. 

Článok V.

Ročný príspevok

1. O výške, spôsobe platenia a použitia ročného príspevku rozhodujú členovia siete konsenzuálne (v 

zmysle čl. VII. tejto zmluvy). 

2. Poskytnuté príspevky, ako aj iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých členov siete 

v pomere k ich výške. 

3. Správou poskytnutých ročných príspevkov môže byť poverený niektorý z členov siete. Ak tak nie je 

dohodnuté, príspevky spravuje vždy ten člen siete,  ktorý ich poskytol. V takomto prípade je člen 

siete povinný oddeliť tieto prostriedky od ostatného svojho majetku.

Zmluva o združení environmentálnych mimovládnych organizácií do siete EKOFÓRUM, strana 3 z celkového počtu 6. 



Článok VI.

Pracovné skupiny siete EKOFÓRUM
1. Pracovná skupina slúži  na realizáciu  jednej  ucelenej  činnosti  súvisiacej  s  dosahovaním cieľov  siete 

EKOFÓRUM. 

2. Pracovné skupiny si volia svojich vedúcich. 

3. Pracovná skupina môže byť tvorená aj fyzickými osobami,  ktoré nie sú členmi členských organizácií 

siete  EKOFÓRUM.  Vedúci  pracovnej  skupiny  musí  byť  členom niektorej  členskej  organizácie  siete 

EKOFÓRUM. 

4. Pracovná skupina je viazaná touto zmluvou a jej dodatkami. Oprávnenie hovoriť a konať v mene siete 

EKOFÓRUM  má  iba  vo  vymedzenom  okruhu  svojej  činnosti.  O  svojej  činnosti  pracovná  skupina 

informuje  členov  siete,  svoju  činnosť  koordinuje  s  príbuznými  pracovnými  skupinami,  napríklad  – 

mediálne výstupy pripravuje a distribuuje v spolupráci s Tlačovým centrom, včas dodáva podklady pre 

aktualizáciu webovej stránky siete EKOFÓRUM. V prípade nejasnosti si pracovná skupina cestou svojho 

vedúceho dáva schvaľovať svoj postup členom siete.

5. Presnejšie pravidlá fungovania pracovných skupín môžu byť zakotvené formou samostatného dodatku k 

zmluve.  

6. Na  realizáciu  dlhodobých  činností  môžu  jednotlivé  členské  organizácie  siete  EKOFÓRUM  vytvárať 

samostatné  právne  subjekty  formou  dodatku  k tejto  zmluve.  Takými  môže  byť  napríklad  Servisné 

centrum siete EKOFÓRUM, ktoré bude zabezpečovať činnosti Tlačového centra, IT centra, Školiaceho 

centra. Týmito činnosťami môže byť poverená aj niektorá členská organizácia siete EKOFÓRUM. 

Článok VII. 

Splnomocnenci siete EKOFÓRUM
V prípade,  že činnosť  siete  EKOFÓRUM si  vyžaduje  jeho  zastupovanie  voči  iným právnickým osobám 

(predovšetkým  voči  orgánom  štátnej  správy  a  samosprávy),  sieť  EKOFÓRUM  navrhne  svojho 

splnomocnenca.  Splnomocnenec  siete  EKOFÓRUM  sa  v  prípade  potreby  preukazuje  splnomocnením 

podpísaným všetkými členmi siete.

Článok VIII.

Rozhodovanie siete EKOFÓRUM

1. Pri rozhodovaní má každý člen siete jeden hlas. Za členskú organizáciu koná jej štatutárny zástupca 

alebo iný člen organizácie, ktorého členská organizácia na to písomne splnomocnila.

2. Rozhodovanie siete sa vykonáva hlasovaním technickou formou (Web, mail, SMS atď.). Každému 

členovi siete budú pridelené prostriedky na identifikáciu pre hlasovanie (prístupové meno a heslo, 

prípadne iné identifikačné prostriedky). O tieto prostriedky je člen siete povinný postarať sa takým 

spôsobom, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu. Návrh na hlasovanie môže dať každý člen siete. 

Technický administrátor hlasovania zariadi technické prostriedky pre vykonanie hlasovania, pričom 

tak koná na výzvu organizácie, ktorá dala návrh na hlasovanie. Zároveň je technický administrátor 

zodpovedný za doručenie výzvy na hlasovanie všetkým členským organizáciám. Technickou 

administráciou môže byť poverená niektorá členská organizácia siete EKOFÓRUM. Podrobnosti 

môžu byť upravené v organizačnej smernici siete EKOFÓRUM. 

Zmluva o združení environmentálnych mimovládnych organizácií do siete EKOFÓRUM, strana 4 z celkového počtu 6. 



3. Čas na vykonanie vyhláseného hlasovania je stanovený na 7 dní odo dňa vyhlásenia hlasovania. Na 

žiadosť členskej organizácie sa v odôvodnených prípadoch termín hlasovania skráti. V takom 

prípade za zabezpečenie hlasovania a doručenie výzvy zodpovedá organizácia, ktorá o skrátenie 

termínu požiadala. 

4. Rozhodnutia siete sa v bežných otázkach prijímajú nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov 

a v závažných otázkach konsenzuálnou dohodou. Otázka je vyhlásená za závažnú, ak ju za takú 

vyhlási aspoň jeden člen siete. Konsenzuálnou dohodou sa rozumie hlasovanie všetkých členov 

siete, pri ktorom nikto neuplatní právo veta. Ak niektorý člen siete nehlasuje v čase určenom na 

hlasovanie znamená to, že v otázke bežnej nehlasoval PROTI a v otázke závažnej neuplatnil právo 

veta. 

5. Podrobnosti o organizácii, technike a úhrade nákladov hlasovania môžu byť upresnené v 

samostatnom dodatku ku zmluve. Až do jeho prijatia prebieha rozhodovanie s využitím e-mailovej 

konferencie ekoforum@ekoforum.sk, pričom úhradu nákladov na realizáciu hlasovania v skrátenom 

termíne znáša organizácia, ktorá navrhla hlasovanie v skrátenom termíne. 

6. Členovia siete reprezentovaní svojimi zástupcami sa osobne stretávajú aspoň raz ročne. Stretnutie 

môže zvolať ktorákoľvek členská organizácia siete EKOFÓRUM. Termín, miesto a program 

stretnutia musí zvolávateľ oznámiť ostatným členom siete písomnou formou najmenej 14 dní vopred. 

Po dohode so zvolávateľom je možné program meniť, najneskôr však do 7 dní pred stretnutím. 

Konečné znenie programu zvolávateľ písomne oznámi ostatným členom siete. Takýto program je už 

záväzný a nie je možné ho meniť.

7. Stretnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členských organizácií siete 

EKOFÓRUM. Na stretnutiach sa rozhoduje hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

siete v otázkach bežných a konsenzuálnou dohodou v otázkach závažných. Otázka je vyhlásená za 

závažnú, ak ju za takú vyhlási aspoň jeden člen siete. Konsenzuálnou dohodu sa rozumie 

hlasovanie všetkých prítomných členov siete (aj zdržanie sa hlasovania), pri ktorom nie je uplatnené 

právo veta. 

8. Člen siete je oprávnený písomne poveriť na zastupovanie na stretnutí iného člena siete 

EKOFÓRUM. 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia.

1. Sieť EKOFÓRUM okrem tejto zmluvy a jej dodatkov môže vydávať rôzne vnútorné organizačné smernice, 

ktoré sú po ich odsúhlasení pre členov siete záväzné.

2. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť priebežne číslované. 

3.  Ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej  republiky, 

predovšetkým ustanoveniami § 829 - § 841 Občianskeho zákonníka. 

4. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, v dobrej viere, sú uzrozumení s jej 

znením a zaväzujú sa ju po dobu svojho členstva plne rešpektovať, dodržiavať a aktívne presadzovať.

Nové Mesto nad Váhom - Zelená voda, 15. septembra 2007 
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Podpisy: 

1. A-projekt n.o., zastúpený štatutárom: Vlasta Körnerová

2. Brečtan, zastúpený štatutárom: Ing. Dana Kašparová

3. Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), 

    zastúpené štatutárom: Ing. Daniel Lešinský, PhD. 

4. Dubnická Environmentálna Skupina, zastúpená štatutárom: Marek Kurinec

5. Klub Strážov,zastúpený štatutárom: Mgr. Juraj Smatana

6. Lesoochranárske zoskupenie Vlk, zastúpené štatutárom: Ing. Juraj Lukáč

7. Nádej pre Sad Janka Kráľa, zastúpená štatutárom:  Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

8. Občianske združenie TATRY, zastúpené štatutárom:  Mgr. Rudolf Pado

9. Pre Prírodu, zastúpené štatutárom: Ing. Zuzana Václavová

10. Priatelia Zeme-CEPA, zastúpené štatutárom: Juraj Zamkovský

11. Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu – Slovensko (REC Slovensko),      

      zastúpené štatutárom: Ing. Vladimír Hudek, CSc.

12. Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, 

      zastúpená štatutárom: Mgr. Rastislav Rybanič

13. SOSNA, zastúpená štatutárom: Ing. Štefan Szabó, PhD. 

14. VIA IURIS - CENTRUM PRE PRÁVA OBČANA, 

      zastúpené štatutárom: Mgr. Pavol Žilinčík

15. ZA MATKU ZEM, zastúpené štatutárom: Mgr. Pavol Široký

16. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 

      zastúpené štatutárom: Mgr. Juraj Hipš

17. Centrum environmentálnych aktivít, zastúpené štatutárom: Mgr. Richard Medal

18. Priatelia Zeme-SPZ, zastúpená štatutárom: Mgr. Ladislav Hegyi

19. Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, 

      zastúpená štatutárom: prof. RNDr. Mikuláš Huba, PhD.

20. Združenie Slatinka, zastúpené štatutárom: Ing. Lesanka Blažencová

21. Živá planéta, zastúpená štatutárom: Ing. Peter Sabo, CSc.

Zmluva o združení environmentálnych mimovládnych organizácií do siete EKOFÓRUM, strana 6 z celkového počtu 6. 


