STANOVY
politickej strany
DOMOV národná strana
Preambula
„Dokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť.“
Naša politika vychádza zo štátotvorných záujmov a prirodzeného práva slovenského
národa na sebaurčenie, na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj národnej svojbytnosti
a identity Sloveniek a Slovákov vo zvrchovanej a slobodnej Slovenskej republike
vyznávajúcej pluralitu názorov, slobodnú politickú súťaž v slobodných voľbách ako prejavu
vôle väčšiny ľudu v parlamentnej demokracii.
Naša politika je založená na hodnotách vlastenectva, slobody a služby vlasti - nášmu
domovu, na skutočných činoch riešiacich naliehavé problémy ľudí a spoločnosti ako takej.
Prioritou našej stratégie a konkrétnych plánov je dosiahnutie národného prežitia, sociálnoekonomického blaha a slobodného rozvoja rodiny, spoločnosti, národa a štátu založeného
na tradičnej kultúre a morálnych hodnotách vyplývajúcich z kresťanských princípov. Tieto
priority považujeme za kľúčové pri napĺňaní najdôležitejšieho cieľa našej politiky, ktorým
je kvalitný a radostný život všetkých Sloveniek a Slovákov. Považujeme za celospoločensky
prospešné vytváranie príležitostí na sebarealizáciu a rozvoj každého človeka, pre jeho
pohodlný a bezpečný život v mieri, pre dôstojnú prácu, dôstojné zárobky, úspešné
podnikanie a rovnako príjemnú a dôstojnú starobu bez existenčných problémov.
Konáme na základe zodpovedného, humánneho a profesionálneho porozumenia
problémom a výzvam, ktorým čelí Slovensko, svet a naša planéta. Ľudstvo prechádza
ťažkou fázou rýchlych zmien, objavujú sa nové príležitosti a rovnako aj nové hrozby, vrátane
ohrozenia suverenity národa v rozhodovaní o svojom vlastnom vývoji. V týchto
podmienkach cítime povinnosť spoľahlivo chrániť bezpečnosť a suverenitu Slovenska pre
každého, kto tu má svoj domov. Sústredením zdrojov, zjednotením spoločnosti okolo tvorivej
a pozitívnej agendy dosiahneme kvalitatívny prelom vo všetkých oblastiach života v našom
štáte. Všetci potrebujeme silné suverénne Slovensko.
Ako nekompromisná vlastenecká sila považujeme za svoju povinnosť postaviť sa na
odpor akýmkoľvek pokusom obmedzovať rozvoj Slovenska, ohrozovať jeho štátne zriadenie
a rozdeľovať ľudí a národ. DOMOV národná strana zároveň odmieta všetky formy
sociálnych experimentov, ekonomický populizmus a závislosť na cudzích, ako aj ideologický
fanatizmus. Suverénne právo príslušníkov slovenského národa určiť svoju budúcnosť je
bezpodmienečné. Akékoľvek vonkajšie zasahovanie do našich vnútorných záležitostí,
vrátane vnútornej kolaborácie je pre nás neprijateľné a vnímame to ako akt agresie voči
našej zvrchovanosti, národnej svojbytnosti, zradu na národe a štáte a ako pokračovanie
snáh o zúboženie, podmanenie, až zotročovanie nášho ľudu.
Náš domov, súčasná Slovenská republika je síce mladým štátom na historickej mape
sveta, avšak slovenský národ píše svoje dejiny už po mnoho stáročí. Náš spoločný domov
vznikol na základe historického nároku a prirodzeného práva národov na sebaurčenie. Náš
národný domov vznikol z prirodzenej túžby po slobode, vlastnej realizácii našich hodnôt
a stojí na pevných základoch nezlomnej túžby po vlastnom štáte našich najvýznamnejších
dejateľov a osloboditeľov, či už to boli štúrovci, Milan Rastislav Štefánik alebo hrdinovia zo
Slovenského národného povstania. Sloboda nášho národa nám nebola darovaná, ale bola
nám vybojovaná našimi predkami, z ktorých mnohí v boji neváhali preliať krv a obetovať aj
vlastný život preto, aby sme mali svoju identitu a mohli dnes žiť slobodní a v mieri. Ich
hrdinská obeta je našou historickou pamäťou, našim záväzkom brániť slobodu nielen
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jednotlivca, ale aj celého národa pre naše budúce generácie. Považujeme za dôležité dbať
o to, aby sa o našich národných hrdinoch učilo a hovorilo ako o morálnych vzoroch
v najvyššej úcte a pokore, aby sa na nich spomínalo, ako aj dbať o to, aby sme nikdy nezišli
z cesty, na ktorú oni vykročili. Naše historické, kultúrne a duchovné dedičstvo si po stáročia
zachovalo svoju originalitu a jedinečnosť. Síce sme ho zdedili od našich predkov, ale zároveň
sme si toto dedičstvo požičali od našich detí, detí nášho národa. To, aké bude Slovensko
zajtra, závisí len a len od nás, od všetkých príslušníkov nášho hrdého národa, od každého
z nás, aj od teba.
Slovenský národ čelí mnohým problémom, ktoré musíme neodkladne vyriešiť.
Riešenie niektorých problémov bude naozaj ťažké. Pevne však veríme vo svoje schopnosti,
nezlomný charakter a oddanosť slovenskému národu a sme si istí, že vďaka týmto
vlastnostiam vždy dosiahneme pozitívny výsledok. Sme spolu za Slovensko a naša
budúcnosť je slovenská!
Svet je dnes v kríze a civilizácia je na rázcestí. My sa chceme vydať mierovou cestou
prežitia národa, prežitia slobody, zvrchovanosti, slovanských hodnôt a tým aj celého
slovanského sveta na našej planéte. Pridaj sa, aby sme spolu mohli naplniť slová pápeža
Jána Pavla II., že slovenský národ má mimoriadne poslanie pri budovaní Európy tretieho
tisícročia. To Slovensko naše dlho spalo, ale prišiel čas, aby sa prebralo.
Hrdo aj s úctou, odvážne aj s vôľou, múdrosťou aj skúsenosťou, sebavedomím aj
pokorou pozdvihnime život každej Slovenky, každého Slováka, Slovenskej republiky,
slovanského sveta, aj celej Európy na overených hodnotách a základoch života, ktoré tvoria
náš spoločný domov.
Je čas víťaziť.
PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia

1.

2.

3.
4.

Článok I.
Právne postavenie strany a územná pôsobnosť
Politická strana DOMOV národná strana (ďalej len „DOMOV-NS“ a „strana“) je
právnickou osobou, vznikla a svoju činnosť vykonáva v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky (SR), so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR, s týmito stanovami a s vnútornými predpismi strany vyplývajúcimi
z týchto stanov.
Strana koná na základe princípov dobrovoľnosti, rovnosti, zákonnosti
a transparentnosti za účelom účasti občanov SR na politicko-spoločensko-ekonomickom
živote prostredníctvom formovania a prejavu ich politicko-spoločensko-ekonomickej
vôle, účasti na verejných a politických akciách, vo voľbách a referendách
a zastupovania záujmov občanov SR v zastupiteľských orgánoch SR a v iných
organizáciách.
Strana má názov: „DOMOV národná strana“, skratku: „DOMOV-NS“.
Strana vykonáva svoje činnosti na celom území Slovenskej republiky.

Článok II.
Program strany a programové ciele strany
1. Základným programom strany DOMOV-NS je:
a) rozvoj príslušníkov slovenského národa:
- ľudský blahobyt, sloboda a dôstojnosť;
- ochrana obetí namiesto ochrany páchateľov;
- pevné zdravie a dlhovekosť;
- sociálne zabezpečenie a sociálna spravodlivosť;
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prirodzená reprodukcia slovenského národa;
slušné platy a možnosti podnikania;
osobitná ochrana tradičnej rodiny ako vzoru našej spoločnosti, teda
spolunažívanie muža, ženy a detí vo vzájomnej láske a úcte;
- solidarita medzi generáciami;
- dostupná infraštruktúra a pohodlné zdravé životné prostredie;
- nedotknuteľnosť pitnej vody ako spoločného národného bohatstva;
- sloboda tvorivosti a duchovného hľadania sa.
b) súdržnosť a suverenita slovenského národa:
- suverénne právo slovenského národa určiť svoju budúcnosť je bezpodmienečné;
- netolerancia voči akýmkoľvek pokusom o vonkajšie zasahovanie do života
Slovenska a slovenského národa, vrátane vnútornej kolaborácie;
- politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov;
- cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy;
- stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť;
- prirodzené právo národa na sebaurčenie a národná identita;
- politická, právna, kultúrna súdržnosť slovenského národa;
- netolerancia voči pokusom pozmeňovať a skresľovať dejiny Slovenska
a slovenského národa;
- netolerancia voči akýmkoľvek prejavom, ktoré dehonestujú Slovensko a
slovenský národ alebo spochybňujú historický nárok slovenského národa na
územie dnešného Slovenska;
- vedenie detí a mládeže k hodnotám zdravého vlastenectva, absolútna
netolerancia voči akýmkoľvek pokusom o vonkajšie a nekvalifikované
zasahovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže;
- mierová medzinárodná spolupráca a nedotknuteľnosť hraníc štátu;
- tolerancia k príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín žijúcich
na území Slovenska.
c) trvalo udržateľné napredovanie Slovenska:
- v zlepšovaní kvality života ľudí;
- vo vytváraní podmienok na zakladanie rodín a motivácie mať deti;
- vo vzdelávaní a vede;
- v ochrane mysle detí a mládeže pred pokusmi o indoktrináciu cudzorodými,
protinárodnými a zvrátenými ideológiami kýmkoľvek;
- v modernizácii hospodárstva ako celku a infraštruktúry ako celku;
- v environmentálnych výzvach budúcnosti a ochrany prírody;
- v zaisťovaní obrany a bezpečnosti.
2. Cieľom činnosti strany DOMOV-NS je:
a) vytvoriť kolektív ľudí s rovnakým zmýšľaním, svetonázorom a hodnotovým
ukotvením v záujme zlepšenia života slovenského národa a občanov Slovenska;
b) otvorene, čestne a profesionálne zastupovať záujmy príslušníkov slovenského
národa na vnútroštátnej a rovnako aj medzinárodnej úrovni;
c) byť otvorený svetu, vnímať a integrovať nové myšlienky s výnimkou tých, ktoré
agresívne vnucujú pozície a názory, ktoré sú v rozpore s duchovnými a morálnymi
hodnotami slovenského národa a strániť sa akýchkoľvek aktov agresie voči iným
štátom a výlučne podporovať aktivity mierotvorcov;
d) odmietať všetky formy sociálnych experimentov, ekonomický populizmus
a ideologický fanatizmus, za súčasného nekompromisného bránenia Slovenskej
republiky pred akýmkoľvek zasahovaním do jej vnútorných záležitostí;
e) nekompromisne a efektívne presadzovať predovšetkým záujmy slovenského
národa v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky;
-
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f) presadzovať zachovanie, vyjadrovanie, ochranu a rozvoj národnej svojbytnosti
a identity slovenského národa;
g) prijímať prioritne také stratégie, konkrétne plány a projekty, ktorých cieľom je
dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja;
h) byť politickou silou, ktorá vytvára základ pre budúcnosť Slovenska a slovenského
národa;
i) podporovať a propagovať iniciatívy a projekty podnikateľov, vedcov, sociálnych a
kultúrnych aktivistov, nadaných mladých ľudí, pokrokových myšlienok, technológií
a inovatívnych riešení;
j) chrániť rodinu ako základnú bunku spoločnosti a manželstvo ako prirodzený
zväzok muža a ženy; DOMOV-NS považuje rodinu za základnú bunku spoločnosti
a vylučuje o tom akúkoľvek diskusiu;
k) pomáhať a sa zasadzovať o to, aby sa rodina mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej
stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena;
l) prijímať stratégie na zaistenie prirodzenej reprodukcie slovenského národa
a zvrátenie negatívneho demografického vývoja Slovenskej republiky výlučne
podporou pôrodnosti;
m) prijímať stratégie na zaistenie komplexnej bezpečnosti detí v škole, na ulici, na
prázdninách, v doprave, v informačnom priestore;
n) chrániť ľudskú dôstojnosť, zdravie jednotlivca a spravodlivosť v spoločnosti.
3. Strana DOMOV-NS všeobecné ciele konkretizuje vo svojich programových
dokumentoch.
DRUHÁ HLAVA
Členstvo v strane

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Článok III.
Vznik a podmienky vzniku členstva
Členom strany sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu a ktorý sám seba identifikuje ako príslušníka
slovenského národa a plne sa stotožňuje s Preambulou a programovými cieľmi strany,
súhlasí s dodržiavaním týchto stanov a má záujem zúčastňovať sa na aktivitách strany
(ďalej len „člen strany“).
Členom strany nemá nárok byť občan, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, nie je bezúhonný
alebo má súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, ako ani občan, ktorý v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky nemôže byť členom politickej strany.
Členstvo v strane je dobrovoľné, individuálne a nedediteľné.
Strana môže za podmienok stanovených zákonom vyberať od členov členské príspevky.
Podrobnosti o platení členských príspevkov môže upraviť Predsedníctvo vo vnútornom
predpise.
Člen strany nemôže byť zároveň členom inej politickej strany alebo hnutia.
Centralizovaná evidencia členov strany je vedená Kanceláriou predsedu (ďalej len
„Evidencia členov strany“) v súlade s právnymi predpismi SR.
Žiadosť o prijatie za člena strany (ďalej len „prihláška“) musí obsahovať údaje o členovi
strany minimálne v rozsahu nevyhnutnom pre vedenie Evidencie členov strany. Ďalšie
údaje obsiahnuté v prihláške potrebné pre účely strany môže Predsedníctvo upraviť vo
vnútornom predpise.
Uchádzač o členstvo v strane podáva vlastnoručne podpísanú a pravdivo vyplnenú
písomnú prihlášku, ktorú doručí akýmkoľvek preukázateľným spôsobom do Kancelárie
predsedu, ktorá úplne a správne vyplnenú prihlášku postúpi Predsedníctvu.
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Predsedníctvo prerokuje prihlášku a v prípade jej schválenia vykoná registráciu člena.
Postup pri prijímaní a registrácii členov strany môže Predsedníctvo podrobne upraviť
vo vnútornom predpise. Na členstvo v strane nie je právny nárok.
Článok IV.
Práva a povinnosti člena strany
1. Člen strany má právo:
a) zúčastňovať sa na tvorbe a uskutočňovať politiku strany podľa svojich vedomostí,
schopností, skúseností a možností;
b) voliť a byť volený do všetkých volených orgánov strany;
c) byť navrhnutý a volený ako kandidát strany na volené ústavné funkcie, na volené
funkcie územných a miestnych samosprávnych orgánov a na volené funkcie
v štruktúrach Európskej únie;
d) spolupracovať na príprave príslušných programových dokumentov, predkladať
návrhy a podnety týkajúce sa činnosti strany ktorémukoľvek príslušnému orgánu
strany;
e) obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán strany s politickými a organizačnými
otázkami s právom na odpoveď najneskôr do 60 dní;
f) prijímať informácie o činnosti strany a jej orgánoch;
g) slobodne vyjadrovať svoje názory súvisiace s činnosťou strany a činnosťou
jednotlivých členov orgánov strany;
h) zúčastňovať sa na aktivitách strany a jej podujatiach;
i) konať v mene strany na základe a v rozsahu poverenia;
j) prijímať rady, právnu a inú pomoc strany pri ochrane svojich práv a byť právne
zastupovaný a podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme strany a v súlade
s týmito stanovami;
k) požiadať o pozastavenie členstva spôsobom ustanoveným týmito stanovami;
l) požiadať o ukončenie členstva spôsobom ustanoveným týmito stanovami;
m) zúčastniť sa na rokovaní príslušných straníckych orgánov pokiaľ prerokúvajú
záležitosti súvisiace s ukončením jeho členstva vylúčením;
n) odvolávať sa v sporoch na Rozhodcovskú komisiu;
o) má ďalšie práva stanovené právnymi predpismi SR.
2. Člen strany má povinnosť:
a) dodržiavať a rešpektovať tieto stanovy;
b) všetkými možnými zákonnými spôsobmi presadzovať základné hodnoty
a programové ciele strany;
c) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií,
ktoré prijal;
d) osobne vykonávať a aktívne prispievať k vykonávaniu rozhodnutí príslušných
orgánov strany;
e) vedome nepáchať činnosti, ktoré diskreditujú stranu alebo poškodzujú jej politické
záujmy, povesť a dobré meno;
f) v prípade zvolenia do ústavnej funkcie, funkcie územných a miestnych
samosprávnych orgánov a funkcie v štruktúrach Európskej únie sa bezodkladne
pripojiť k politickej frakcii strany a konať v súlade s rozhodnutiami Predsedníctva;
g) oznamovať Kancelárii predsedu všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za
účelom vedenia Evidencie členov strany v súlade s právnymi predpismi SR;
h) absolvovať stranícke školenie spôsobom, ktorý určia príslušné orgány strany;
i) má ďalšie povinnosti stanovené právnymi predpismi SR.
3. Členovia strany a kandidáti navrhnutí stranou a volení na ústavné funkcie, na volené
funkcie územných a miestnych samosprávnych orgánov a na volené funkcie v
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štruktúrach Európskej únie sú povinní striktne dodržiavať požiadavky zákona, tieto
stanovy, všeobecne uznávané normy morálky a etiky a nasledujúce etické normy:
a) zaobchádzať s ľuďmi a ich problémami s rešpektom a pozornosťou, pomáhať im
brániť ich práva, obnovovať spravodlivosť a prekonávať ťažké životné situácie;
b) vylúčiť činy a vyhlásenia, ktoré môžu viesť k porušovaniu ľudských práv a slobôd,
predchádzať vyhláseniam, ktoré ponižujú ľudskú dôstojnosť;
c) netolerovať pokusy o prekrúcanie a skresľovanie dejín Slovenska, pošliapavanie
tradícií, duchovných hodnôt slovenského národa a morálky vyplývajúcej
z kresťanských princípov, prejavovania neúcty k jeho jedinečnému kultúrnemu
dedičstvu;
d) dodržiavať zásadu osobnej skromnosti a zdržanlivosti vo verejnom správaní;
e) v reakcii na verejné obvinenia z nezákonných alebo nemorálnych činov verejne
obhajovať svoju česť, dôstojnosť a povesť všetkými zákonnými prostriedkami. Ak
sú obvinenia zo zločinov alebo zlého správania pravdivé a diskreditujú stranu,
bezodkladne odstúpiť zo všetkých pozícií strany;
f) otvorene vyjadrovať a obhajovať svoje stanovisko v priebehu straníckej diskusie, po
konečnom rozhodnutí dodržiavať kolegiálny a priateľský stranícky postoj;
g) plniť si záväzky voči ľuďom, osobne a pravidelne podávať správy o svojej politickej
činnosti a o presadzovaní základných hodnôt a programových cieľoch strany.
4. Nedodržiavanie povinností podľa bodu 2. a 3. tohto článku je dôvodom na ukončenie
členstva vylúčením.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Článok V.
Pozastavenie a ukončenie členstva
Členovi strany je možné pozastaviť členstvo z dôvodu:
a) písomnej a odôvodnenej žiadosti o pozastavenie členstva na žiadateľom uvedené
obdobie, doručenej akýmkoľvek preukázateľným spôsobom do Kancelárie
predsedu;
b) ustanovenia člena strany do štátnej alebo verejnej funkcie, ktorá je nezlučiteľná
s členstvom v politickej strane alebo hnutí;
c) vznesenia obvinenia zo spáchania úmyselného trestného činu, pokiaľ sa toto
trestné stíhanie môže dotknúť dobrého mena a povesti strany alebo ohroziť ciele
alebo záujmy strany;
d) vedenia konania o obmedzení spôsobilosti člena strany na právne úkony;
e) rozhodnutia Predsedníctva plynúceho z iných dôvodov.
Dňom pozastavenia členstva zanikajú členovi strany aj všetky volené funkcie v strane
a nemôže byť volený do orgánov strany; to neplatí pre funkciu štatutárneho orgánu.
Pozastaviť členstvo nemožno Predsedovi.
O pozastavení členstva rozhoduje Predsedníctvo. Rozhodnutie o pozastavení členstva
musí byť písomne zdôvodnené a preukázateľne doručené členovi strany, ktorého sa
pozastavenie členstva týka.
Proti rozhodnutiu o pozastavení členstva sa môže člen strany písomne odvolať do 15 dní
odo dňa preukázateľného doručenia rozhodnutia o pozastavení členstva. O odvolaní,
ktoré nemá odkladný účinok, rozhoduje Rozhodcovská komisia.
Uplynutím času, na ktorý bolo členstvo pozastavené, sa členstvo automaticky obnoví,
to neplatí, ak medzitým členstvo zaniklo v súlade s týmito stanovami.
Člen strany môže kedykoľvek a bez udania dôvodu ukončiť svoje členstvo na základe
písomnej žiadosti doručenej akýmkoľvek preukázateľným spôsobom do Kancelárie
predsedu, ktorá túto skutočnosť dá bezodkladne na vedomie Predsedníctvu.
Členovi strany je možné ukončiť členstvo vylúčením zo strany z dôvodu:
a) uvedenia nepravdivých údajov v prihláške;
b) závažného porušovania povinnosti člena strany;
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c) závažného nedodržiavania a porušovania týchto stanov, programových cieľov a ku
ním viazaných príslušných programových dokumentov;
d) vykonávania diskreditujúcej činnosti alebo inej činnosti (nečinnosti) smerujúcej k
poškodzovaniu politických záujmov, povesti a dobrého mena strany zo strany člena
strany;
e) vstupu do inej politickej strany alebo hnutia;
f) prijatia kandidatúry na volenú funkciu iného politického subjektu alebo politických
subjektov alebo ako nezávislý kandidát bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Predsedníctva;
g) vystúpenia z politickej frakcie strany;
h) rozhodnutia Predsedníctva plynúceho z iných dôvodov.
9. O ukončení členstva vylúčením rozhoduje Predsedníctvo. Rozhodnutie o ukončení
členstva vylúčením musí byť písomne zdôvodnené a preukázateľne doručené členovi
strany.
10. Proti rozhodnutiu o ukončení členstva vylúčením sa môže člen strany písomne odvolať
do 15 dní odo dňa preukázateľného doručenia rozhodnutia o ukončení členstva.
11. O odvolaní, ktoré nemá odkladný účinok, rozhoduje Rozhodcovská komisia.
12. Člena strany, ktorému bolo ukončené členstvo vylúčením nemožno do strany znova
prijať do päť rokov odo dňa rozhodnutia o ukončení členstva.
13. Ukončiť členstvo vylúčením nemožno Predsedovi.
14. Členovi strany zaniká členstvo odo dňa vzniku právnej skutočnosti:
a) smrťou člena strany;
b) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti členovi strany na právne
úkony;
c) právoplatného odsúdenia za spáchanie úmyselného trestného činu;
d) zmenou trvalého pobytu mimo územia SR;
e) stratou občianstva SR alebo občianstva iného štátu Európskej únie.
15. Ukončenie členstva vylúčením podľa bodu 8. tohto článku začína plynúť odo dňa prijatia
príslušného rozhodnutia príslušným orgánom strany, na základe ktorého Kancelária
predsedu bezodkladne vyradí člena strany z Evidencie členov strany. Zánik členstva na
základe vzniku právnej skutočnosti podľa bodu 14. tohto článku nastáva okamihom,
kedy nastala právna skutočnosť majúca za následok zánik členstva.
HLAVA TRETIA
Orgány strany

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Článok VI.
Všeobecné zásady
Strana je demokratické verejné združenie. Všetci členovia strany ako celku sú nositeľmi
politickej vôle v strane. Priamym prejavom politickej vôle strany sú slobodné voľby
v strane.
Zasadnutia orgánov strany sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jeho členov.
Na prijatie rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov straníckych orgánov.
Na prijatie rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasov je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov straníckych orgánov.
Hlasovanie môže byť buď otvorené alebo tajné, pričom hlasovanie môže byť
uskutočnené aj per rollam písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej
komunikácie.
Organizačne nadriadený orgán strany v jednotlivých prípadoch, na základe svojho
uznesenia môže prevziať právomoc orgánu jemu organizačne podriadenému a môže
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sám prijať rozhodnutie v danej veci. To sa nevzťahuje na prevzatie tých právomocí,
ktoré podľa všeobecne záväzného právneho predpisu patria do výlučnej pôsobnosti
orgánov obligatórne stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
7. Zástupca organizačne nadriadeného orgánu strany sa môže zúčastniť všetkých
rokovaní organizačne podriadených orgánov strany s poradným hlasom.
8. V prípade hromadného odstúpenia orgánu strany môže byť výkonom funkcie tohto
orgánu Predsedom dočasne splnomocnená skupina členov, s presným určením časového
a obsahového obmedzenia ich výkonu.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Článok VII.
Organizačná štruktúra strany
Organizačná štruktúra strany je nástrojom strany na dosahovanie svojich cieľov
určených týmito stanovami.
Organizačná štruktúra strany voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje ako ucelený
organizovaný systém.
Organizačná štruktúra strany je smerom do jej vnútra tvorená účelovým vnútorným
poriadkom so vzájomnou spätosťou jednotlivých prvkov, vzťahov a činností určených
v týchto stanovách.
Ucelená organizačná štruktúra strany má svoje organizačné stupne a orgány strany,
ktorých činnosť určená týmito stanovami je vymedzená podľa ich územnej pôsobnosti
vychádzajúcej z územnosprávneho usporiadania SR nasledovne:
I.
Regionálna pôsobnosť:
a) Miestna organizácia
b) Okresná organizácia
c) Krajská organizácia
d) Zahraničie
II.
Celoštátna pôsobnosť:
a) Národný snem
b) Predsedníctvo
c) Predseda a podpredsedovia
d) Revízna komisia
e) Rozhodcovská komisia
f) Kancelária predsedu.
Organizačné stupne a orgány strany s celoštátnou pôsobnosťou sú organizačne
nadradené organizačným stupňom a orgánom strany s regionálnou pôsobnosťou.
Článok VIII.
Národný snem
Najvyšším orgánom strany je Národný snem, ktorý určuje vnútornú a zahraničnú
politickú orientáciu strany. Národný snem pozostáva najmenej z 27 členov strany
s hlasovacím právom.
Zasadnutie Národného snemu sa koná podľa potreby. Zasadnutie Národného snemu
zvoláva Predseda na základe svojho rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia
Predsedníctva.
Rozhodnutie o zvolaní Národného snemu sa prijíma najmenej jeden mesiac pred dňom
jeho konania. Pri rozhodovaní o zvolaní Národného snemu je potrebné určiť:
a) dátum a miesto konania Národného snemu;
b) návrh programu Národného snemu;
c) spôsob konania;
d) členov z hlasovacím právom a spôsob hlasovania Národného snemu.
Členovia Národného snemu s hlasovacím právom, ktorí hlasujú v súlade s týmito
stanovami sú:
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5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) Predseda;
b) členovia Predsedníctva;
c) členovia Rozhodcovskej komisie;
d) členovia Revíznej komisie;
e) poslanci Národnej Rady SR vykonávajúci mandát poslanca;
f) predsedovia Krajských organizácií;
g) a iní členovia stanovení v Rozhodnutí o zvolaní Národného snemu.
Národný snem hlasovaním jednoduchou väčšinou hlasov rozhoduje najmä:
a) o zvolení a odvolaní členov Predsedníctva na návrh Predsedu, najviac však 2/3
z celkového počtu členov tohto orgánu;
b) o zvolení a odvolaní členov Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie na návrh
Predsedu;
c) berie na vedomie správy o práci Predsedníctva, Revíznej komisie a Rozhodcovskej
komisie;
d) v ďalších predložených návrhoch a v prípadoch, ak nie je pre hlasovanie výslovne
stanovené, že sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou hlasov.
Národný snem hlasovaním kvalifikovanou väčšinou hlasov rozhoduje najmä o:
a) zvolení a odvolaní Predsedu - štatutárneho orgánu;
b) nových stanovách, zmene stanov a programových cieľov, názvu a sídla
a o dobrovoľnom zrušení alebo zlúčení s inou politickou stranou alebo politickým
hnutím.
Ak je predmetom rokovania Národného snemu voľba členov orgánu strany, funkčné
obdobie doterajších členov orgánu strany končí zvolením nových členov orgánov strany,
to neplatí pre funkciu člena štatutárneho orgánu.
Kandidáti na funkciu Predsedu sú pred hlasovaním povinní informovať Národný snem
o svojej programovej vízii a o uvažovanej nominácii 2/3 volených členov Predsedníctva,
Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie.
Národný snem môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch na návrh Predsedu
rozhodovať aj formou per rollam. Rozhodovanie a hlasovanie per rollam je možné
uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov elektronickej komunikácie spôsobom,
ktorý bude špecifikovaný v Rozhodnutí o zvolaní Národného snemu. Takéto
rozhodovanie vylučuje tajné hlasovanie.
Článok IX.
Predsedníctvo
Predsedníctvo je stály výkonný kolegiálny orgán, ktorý určuje rozvojovú stratégiu
strany, prispieva k implementácii programu a cieľov strany, posilňuje autoritu a
zvyšuje vplyv strany v slovenskej spoločnosti.
Predsedníctvo sa zodpovedá za výkon svojej činnosti Národnému snemu.
Členovia Predsedníctva zvolení Národným snemom sú Predseda, Podpredsedovia a
volení členovia Predsedníctva. Jednu tretinu členov Predsedníctva nevolených
Národným snemom menuje Predseda.
Činnosť Predsedníctva vedie, riadi a koordinuje Predseda, v jeho neprítomnosti ním
písomne poverená osoba v rozsahu poverenia.
Členovia Predsedníctva majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov
s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou.
Zasadnutia Predsedníctva sa konajú podľa potreby.
Zasadnutie Predsedníctva sa zvoláva na základe rozhodnutia Predsedu.
Zasadnutie Predsedníctva sa považuje za uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako
polovica členov Predsedníctva a zúčastňuje sa na jeho práci.
Zasadnutia Predsedníctva sa môžu na návrh alebo na základe súhlasu Predsedu
zúčastniť aj iné osoby bez hlasovacieho práva.
Strana 9 z 20

10. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov za predpokladu
jeho uznášaniaschopnosti. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Predsedu.
Formu a postup hlasovania vrátane tajného hlasovania určuje Predseda.
11. Zápisnicu zo zasadnutia Predsedníctva podpisuje Predseda.
12. Predsedníctvo najmä:
a) navrhuje zvolanie zasadnutia Národného snemu;
b) schvaľuje vnútorné predpisy strany;
c) schvaľuje návrh rozpočtu strany na príslušný kalendárny rok, ročnú účtovú
závierku a výročnú správu;
d) zabezpečuje implementáciu programu, volebného programu a cieľov strany, ďalšie
organizačné a stranícke rozhodnutia;
e) riadi politickú činnosť strany, vypracováva návrhy volebného programu strany a
ďalšie zásadné programové, organizačné, stranícke a ideologické dokumenty;
f) vypracúva odporúčania týkajúce sa hlavných smerov politickej stratégie strany a
implementácie programových ustanovení strany;
g) prijíma vyhlásenia o najdôležitejších otázkach sociálneho a politického života štátu
zamerané na posilnenie autority a zvýšenia vplyvu strany v slovenskej spoločnosti;
h) kontroluje priebeh dlhodobých projektov v hlavných oblastiach činností strany;
i) rozhoduje o vytvorení krajských, okresných a miestnych organizácií strany, o
reorganizácii a zrušení krajských, okresných a miestnych organizácií strany;
j) rozhoduje o pozastavení členstva členovi strany a o ukončení členstva vylúčením,
k) schvaľuje, mení a ukončuje platnosť koaličnej zmluvy uzatvorenej na základe
výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky;
l) podáva správy o svojej práci Národnému snemu;
m) navrhuje a schvaľuje kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky;
n) na návrhu Predsedu strany rozhoduje o zostavení kandidátnej listiny pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky;
o) na návrh Predsedu strany rozhoduje o zostavení kandidátnej listiny pre voľby do
Európskeho parlamentu;
p) navrhuje a schvaľuje kandidátov na poslancov, starostov a primátorov obecných
a mestských zastupiteľstiev, kandidáta na predsedu a kandidátov na poslancov
vyššieho územného celku;
q) vyslovuje nedôveru verejným funkcionárom strany vo verejnej a inej funkcii;
r) pozastavuje právomoci členov Predsedníctva, Predsedom krajských organizácií,
Predsedom okresných organizácií a Tajomníkom miestnych organizácií v prípadoch
nedodržiavania stanov strany, programových dokumentov a rozhodnutí
nadriadených orgánov strany, čím sa tieto osoby dopúšťajú činností, ktoré
diskreditujú stranu, alebo iných činností poškodzujúcich politické záujmy strany,
ako aj v iných prípadoch ustanovených v týchto stanovách, pokým sa neprijme
vhodné rozhodnutie o tejto záležitosti na nasledujúcom (mimoriadnom) zasadnutí
zodpovedajúceho nadriadeného orgánu strany;
s) vytvára pracovné a ďalšie skupiny na riešenie potrebných úloh;
t) rozhoduje o vytvorení poradných orgánov strany;
u) rozhoduje o ďalších otázkach činnosti strany, s výnimkou záležitostí, ktoré tieto
stanovy pripisujú výlučnej právomoci Národného snemu, Revíznej komisii
a Rozhodcovskej komisii, ako aj vo všetkých ďalších záležitostiach, ktoré nie sú
právnymi predpismi vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
Článok X.
Predseda a Podpredsedovia
1. Predseda je najvyššou zvolenou osobou strany, ktorá riadi a zastupuje stranu pri
výkone jej politickej činnosti a pri presadzovaní jej programových cieľov. Predsedu na
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návrh člena Národného snemu s právom hlasovať volí Národný snem v otvorenom
hlasovaní kvalifikovanou väčšinou hlasov.
2. Za Predsedu môže byť zvolený iba jeden člen strany.
3. Predseda je štatutárnym orgánom strany a koná v mene strany bez splnomocnenia,
zastupuje stranu vo vzťahoch s domácimi, medzinárodnými a zahraničnými štátnymi a
neštátnymi orgánmi a organizáciami, verejnými združeniami, fyzickými a právnickými
osobami, a médiami.
4. Predseda stojí na čele Predsedníctva, menuje jednu tretinu nevolených členov
Predsedníctva.
5. Predseda ustanovuje personálne obsadenie a organizačnú štruktúru Kancelárie
predsedu.
6. Predseda vykonáva ďalšie činnosti, ktoré prispievajú k efektívnej implementácii
programu, cieľov a zámerov strany.
7. Do pôsobnosti Predsedu patrí okrem iného aj:
a) zvolať Národný snem a Predsedníctvo a určiť spôsob zasadnutí a predsedať im;
b) predkladať Národnému snemu správu o politickej činnosti strany;
c) rozdeľovať úlohy medzi členov Predsedníctva;
d) počas svojej neprítomnosti písomne poveriť s časovým vymedzením člena
Predsedníctva zvolaním zasadnutia Predsedníctva a predsedaním mu;
e) počas svojej neprítomnosti písomne poveriť s časovým vymedzením člena
Predsedníctva vedením, riadením a koordinovaním činnosti Predsedníctva;
f) obrátiť sa na orgány strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou s návrhmi,
odvolaniami a vyhláseniami o činnosti strany;
g) právo zúčastniť sa, vrátane svojich poradcov z Kancelárie predsedu, na zasadnutí
orgánov strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou s poradným hlasom;
h) delegovať na svojich poradcov z Kancelárie predsedu právo účasti na zasadnutí
orgánov strany s regionálnou pôsobnosťou s poradným hlasom;
i) navrhovať príslušným orgánom strany kandidátov na zvolenie a ustanovenie do
funkcií v orgánoch strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou;
j) pozastaviť právomoci členom orgánov strany s celoštátnou a regionálnou
pôsobnosťou v prípadoch nedodržiavania stanov strany, programových dokumentov
a rozhodnutí nadriadených orgánov strany, čím sa tieto osoby dopúšťajú činností,
ktoré diskreditujú stranu, alebo iných činností poškodzujúcich politické záujmy
strany, ako aj v iných prípadoch ustanovených v týchto stanovách, pokým sa
neprijme vhodné rozhodnutie o tejto záležitosti na nasledujúcom zasadnutí
zodpovedajúceho nadriadeného orgánu strany alebo orgánu strany s výlučnou
právomocou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu;
k) pozastaviť rozhodnutia orgánov strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou, s
výnimkou rozhodnutí Národného snemu, Revíznej komisie a Rozhodcovskej
komisie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi SR, ustanoveniami týchto stanov
a programových dokumentov strany alebo rozhodnutiami Národného snemu,
Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie, pokiaľ sa o tejto záležitosti nerozhodne
na najbližšom zasadnutí zodpovedajúceho nadriadeného orgánu strany.
8. Návrhy, odvolania a vyhlásenia Predsedu adresované orgánom strany s celoštátnou a
regionálnou pôsobnosťou sa posudzujú prednostne.
9. O odvolaní Predsedu sa rozhoduje v otvorenom hlasovaní kvalifikovanou väčšinou
hlasov na zasadnutí Národného snemu.
10. Na návrh Predsedu, má Národný snem právo zvoliť 2/3 volených členov Predsedníctva.
11. Podpredsedovia sú menovaní Predsedom, sú členmi Predsedníctva.
12. Za Podpredsedu môže byť zvolený iba člen strany.
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13. Podpredsedovia na základe poverenia Predsedu a v jeho rozsahu zastupujú stranu vo
vzťahoch s domácimi, medzinárodnými a zahraničnými štátnymi a neštátnymi orgánmi
a organizáciami, verejnými združeniami, fyzickými a právnickými osobami, a médiami.
14. Podpredsedovia na základe poverenia Predsedu a v jeho rozsahu vykonávajú
vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti, ako aj ďalšie
činnosti, ktoré prispievajú k efektívnej implementácii programu, cieľov a zámerov
strany.
Článok XI.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolný a revízny orgán strany, ktorý dohliada na činnosti strany
a kontroluje, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou, či sa činnosť
strany uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi SR, týmito stanovami a inými
vnútornými predpismi strany.
2. Revízna komisia je orgánom strany s celoštátnou pôsobnosťou.
3. Revízna komisia má troch členov, ktorí sú členmi strany.
4. Členovia Revíznej komisie sú na návrh Predsedu zvolení na Národnom sneme v
hlasovaní jednoduchou väčšinou hlasov.
5. Revízna komisia si na svojom prvom zasadnutí volí zo svojho stredu Predsedu revíznej
komisie.
6. Predseda revíznej komisie zvoláva zasadnutia Revíznej komisie podľa potreby
a predsedá im.
7. Zasadnutie Revíznej komisie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako
polovica členov Revíznej komisie a zúčastňuje sa na jeho práci.
8. Rozhodnutia Revíznej komisie sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov za
predpokladu jej uznášaniaschopnosti. Formu a postup hlasovania vrátane tajného
hlasovania určuje Revízna komisia.
9. Zasadnutia Revíznej komisie sa môžu na návrh Predsedu revíznej komisie zúčastniť aj
iné osoby bez hlasovacieho práva, ktorých účasť na zasadnutí Revíznej komisie
schvaľuje Revízna komisia hlasovaním jednoduchou väčšinou hlasov.
10. Revízna komisia preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a predkladá
svoje vyjadrenie Predsedníctvu.
11. Členovia Revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti strany a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so
skutočnosťou, či sa činnosť strany uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR, stanovami a vnútornými predpismi strany.
12. Revízna komisia je povinná upozorniť Predsedu a Predsedníctvo na zistené nedostatky
a podávať návrhy na ich odstránenie.
13. Zápisnicu zo zasadnutia Revíznej komisie podpisuje osoba, ktorá tomuto zasadnutiu
predsedá.
14. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch strany.
15. Za výkon svojej činnosti sa Revízna komisia zodpovedá Národnému snemu.
16. Predsedníctvo môže schváliť vnútorný predpis, ktorý podrobnejšie upraví činnosti
a postupy Revíznej komisie.
Článok XII.
Rozhodcovská komisia
1. Rozhodcovská komisia je posudzovací, výkladový a rozhodcovský orgán strany, ktorý
rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť medzi orgánmi a členmi strany, medzi členmi
strany navzájom, alebo medzi orgánmi strany navzájom.

Strana 12 z 20

2. Rozhodcovská komisia je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní sa člena voči
rozhodnutiu o pozastavení členstva v strane a voči rozhodnutiu o jeho vylúčení zo
strany.
3. Rozhodcovská komisia predkladá na požiadanie záväzný výklad týchto stanov.
4. Rozhodcovská komisia preskúmava súlad prijatých rozhodnutí orgánmi strany
s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou s týmito stanovami.
5. Rozhodcovská komisia je orgánom strany s celoštátnou pôsobnosťou.
6. Rozhodcovská komisia má troch členov, ktorí sú členmi strany.
7. Členovia Rozhodcovskej komisie sú na návrh Predsedu zvolení na Národnom sneme v
hlasovaní jednoduchou väčšinou hlasov.
8. Rozhodcovská komisia si na svojom prvom zasadnutí volí zo svojho stredu Predsedu
rozhodcovskej komisie.
9. Predseda rozhodcovskej komisie zvoláva zasadnutia Rozhodcovskej komisie podľa
potreby, a predsedá im.
10. Zasadnutie Rozhodcovskej komisie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je prítomná
viac ako polovica členov Rozhodcovskej komisie a zúčastňuje sa na jeho práci.
11. Rozhodnutia Rozhodcovskej komisie sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov za
predpokladu jej uznášaniaschopnosti. Formu a postup hlasovania vrátane tajného
hlasovania určuje Rozhodcovská komisia.
12. Zasadnutia Rozhodcovskej komisie sa môžu na návrh Predsedu rozhodcovskej komisie
zúčastniť aj iné osoby bez hlasovacieho práva, ktorých účasť na zasadnutí
Rozhodcovskej komisie schvaľuje Rozhodcovská komisia hlasovaním jednoduchou
väčšinou hlasov.
13. Členovia Rozhodcovskej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých prijatých
rozhodnutí orgánmi strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou.
14. Rozhodcovská komisia je povinná upozorniť Predsedu a Predsedníctvo na zistené
nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.
15. Zápisnicu zo zasadnutia Rozhodcovskej komisie podpisuje osoba, ktorá tomuto
zasadnutiu predsedá.
16. Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch
strany.
17. Za výkon svojej činnosti sa Rozhodcovská komisia zodpovedá Národnému snemu.
18. Predsedníctvo môže schváliť vnútorný predpis, ktorý podrobnejšie upraví činnosti
a postupy Rozhodcovskej komisie.
Článok XIII.
Kancelária predsedu
1. Kancelária predsedu zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej,
administratívnej, právnej, technickej, hospodárskej a vykonáva iné podporné činnosti.
2. Personálne obsadenie a organizačnú štruktúru Kancelárie predsedu určuje Predseda.
Činnosť Kancelárie predsedu, jej rozsah a obsah určuje Predseda.
3. Kancelária predsedu najmä:
a) v období medzi zasadnutiami Predsedníctva riadi činnosť strany vrátane vedenia
politických aktivít strany, vyvíja projekty pre volebný program strany a ďalšie
zásadné programové, organizačné, stranícke a ideologické dokumenty;
b) prijíma vyhlásenia odrážajúce postoj strany k najdôležitejším problémom
spoločenského, ekonomického a politického života;
c) zastupuje stranu vo vzťahoch s verejnosťou vrátane medzinárodných, domácich a
zahraničných médií;
d) v rámci svojej kompetencie interaguje s vládnymi orgánmi, samosprávnymi
orgánmi, politickými stranami, verejnými združeniami a inými organizáciami;
e) zodpovedá za Evidenciu členov strany;
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f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

pripravuje doručené prihlášky na zasadnutie Predsedníctva;
koordinuje svoju činnosť s Predsedom a Predsedníctvom;
efektívne riadi a koordinuje činnosť orgánov s regionálnou pôsobnosťou;
napĺňa komunikačné potreby strany a vytvára podmienky umožňujúce efektívne
a bezpečné fungovanie potrebných informačných systémov a informačných tokov
smerujúcich von a rovnako aj do vnútra strany;
predkladá Predsedovi prognózy vývoja spoločenskej, politickej, ekonomickej a
bezpečnostnej situácie;
organizuje vykonávanie podnikateľských činností strany, finančnú a ekonomickú
podporu činností strany, vedenie finančných a účtovných správ strany;
schvaľuje finančný plán strany;
efektívne nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami strany v rámci
schváleného finančného plánu strany;
organizuje implementáciu povinností strany ustanovených právnymi predpismi SR
pre politické strany a inými právnymi predpismi SR;
poskytuje Predsedovi poradcov;
zúčastňuje sa zasadnutí orgánov strany podľa pokynov Predsedu;
vykonáva iné činnosti určené Predsedom.

Článok XIV.
Miestna organizácia
Miestna organizácia je najnižším organizačným stupňom organizačnej štruktúry
strany, ktorá vykonáva svoje činnosti v súlade s týmito stanovami a právnymi
predpismi SR bez toho, aby vytvorila právny subjekt, nadobúdala majetok a iné
majetkové práva, hospodárila s nimi a inak s nimi nakladala.
Územná pôsobnosť Miestnej organizácie je totožná s územím konkrétnej obce alebo
mesta podľa územnosprávneho usporiadania SR, na ktorom je zriadená a môže byť len
jedna.
Vzniku pôsobnosti Miestnej organizácie predchádza združenie sa najmenej 5 členov
strany, ktorí na území jej pôsobnosti majú vedený trvalý pobyt. Jej členovia strany si
spomedzi seba volia v otvorenom hlasovaním jednoduchou väčšinou hlasov a
ustanovujú svojho Tajomníka miestnej organizácie a Okresná organizácia schváli jej
vznik.
Členovia strany odvolávajú Tajomníka miestnej organizácie hlasovaním jednoduchou
väčšinou hlasov.
Zasadnutia Miestnej organizácie sa vedú v neformálnej rovine, nevyhotovuje sa z nich
zápisnica a s poradným hlasom sa ich môže zúčastniť Predseda, členovia Predsedníctva
a zástupcovia Kancelárie predsedu.
Členská schôdza Miestnej organizácie najmä:
a) prispieva k implementácii programu, volebného programu a cieľov strany,
posilňuje autoritu a zvyšuje vplyv strany v slovenskej spoločnosti;
b) odporúča kandidátov na poslancov, starostov a primátorov obecných a mestských
zastupiteľstiev;
c) odporúča prioritne zo svojich radov kandidátov do iných volených funkcií
zriaďovaných obcou alebo mestom a členov okrskových volebných komisií,

Článok XV.
Tajomník miestnej organizácie
1. Tajomník miestnej organizácie je člen strany, ktorého si členovia strany s rovnakým
miestom trvalého pobytu zo svojho stredu zvolili v neformálnych voľbách hlasovaním
jednoduchou väčšinou hlasov.
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2. Tajomník sa po zvolení nahlási Predsedovi Okresnej organizácie, ku ktorej Miestna
organizácia svojou územnou pôsobnosťou prináleží.
3. Tajomník miestnej organizácie môže byť len jeden člen strany.
4. Tajomník miestnej organizácie sa ustanovuje na dobu neurčitú a je možné odvolať ho
v neformálnych voľbách hlasovaním jednoduchou väčšinou hlasov. Novozvolený a
ustanovený Tajomník miestnej organizácie sa nahlási Okresnej organizácii, ku ktorej
Miestna organizácia svojou územnou pôsobnosťou prináleží.
5. Tajomník miestnej organizácie je člen Predsedníctva Okresnej organizácie.
6. Tajomník miestnej organizácie najmä:
a) oznamuje Miestnou organizáciou navrhnutých kandidátov na poslancov, starostov
a primátorov obecných a mestských zastupiteľstiev;
b) poskytuje súčinnosť nadriadeným orgánom strany;
c) napĺňa komunikačné potreby strany podľa pokynov Kancelárie predsedu.
7. Tajomník miestnej organizácie sa za svoju činnosť zodpovedá členom strany
prináležiacej Miestnej organizácie, prináležiacemu Predsedovi okresnej organizácie.
Článok XVI.
Okresná organizácia
1. Okresná organizácia je organizačným stupňom organizačnej štruktúry strany, ktorá
vykonáva svoje činnosti v súlade s týmito stanovami a právnymi predpismi SR bez
toho, aby vytvorila právny subjekt, nadobúdala majetok a iné majetkové práva,
hospodárila s nimi a inak s nimi nakladala.
2. Územná pôsobnosť Okresnej organizácie je totožná s územím konkrétneho okresu podľa
územnosprávneho usporiadania SR, na ktorom je zriadená a môže byť len jedna.
3. Okresná organizácie vzniká ustanovením Predsedu okresnej organizácie.
4. Ustanovením Predsedu okresnej organizácie vzniká Predsedníctvo okresnej
organizácie, ktorého je členom. Ďalšími členmi Predsedníctva okresnej organizácie sú
všetci nahlásení Tajomníci miestnych organizácií prináležiacich k Okresnej
organizácii.
5. Zasadnutia Predsedníctva okresnej organizácie zvoláva Predseda okresnej organizácie
podľa potreby najmenej však raz za pol roka a predsedá im, pričom v odôvodnených
prípadoch túto právomoc preberá Predsedníctvo.
6. Zasadnutia Predsedníctva okresnej organizácie sa vedú v neformálnej rovine
a nevyhotovuje sa z nich zápisnica, ak Predseda okresnej organizácie neurčí inak, alebo
si ju písomne nevyžiadajú nadriadené orgány strany. Zasadnutí Predsedníctva okresnej
organizácie s poradným hlasom sa môže zúčastniť Predseda, členovia Predsedníctva
a zástupcovia Kancelárie predsedu.
7. Zasadnutie Predsedníctva okresnej organizácie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je
prítomná viac ako polovica členov Predsedníctva okresnej organizácie a zúčastňuje sa
na jeho práci.
8. Rozhodnutia Predsedníctva okresnej organizácie sa prijímajú jednoduchou väčšinou
hlasov za predpokladu jeho uznášaniaschopnosti. Formu a postup hlasovania vrátane
tajného hlasovania určuje Predsedníctvo okresnej organizácie.
9. Ak sa vyhotovuje zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva okresnej organizácie, tak ju
podpisuje osoba, ktorá tomuto zasadnutiu predsedá.
10. Predsedníctvo okresnej organizácie najmä:
a) prispieva k implementácii programu, volebného programu a cieľov strany,
posilňuje autoritu a zvyšuje vplyv strany v slovenskej spoločnosti;
b) schvaľuje vznik Miestnych organizácií a nahlasuje ustanoveného Tajomníka
miestnej organizácie Kancelárii predsedu;
c) odporúča kandidáta na predsedu a kandidátov na poslancov vyššieho územného
celku;
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d) odporúča prioritne zo svojich radov kandidátov do iných volených funkcií
zriaďovaných vyšším územným celkom a členov okrskových volebných komisií;
e) posudzuje a odobruje prináležiacimi Miestnymi organizáciami navrhnutých
kandidátov na poslancov, starostov a primátorov obecných a mestských
zastupiteľstiev, pričom v odôvodnených prípadoch túto právomoc preberá
prináležiace Predsedníctvo Krajskej organizácie alebo Predsedníctvo;
f) koordinuje, riadi a kontroluje činnosť prináležiacich Miestnych organizácií;
g) koordinuje svoju činnosť s prináležiacou Krajskou organizáciou a Kanceláriou
predsedu;
h) napĺňa komunikačné potreby strany podľa pokynov Kancelárie predsedu;
i) riadi sa inými pokynmi Kancelárie predsedu,
j) odporúča okresné politické a volebné koalície.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.
4.

Článok XVII.
Predseda okresnej organizácie
Predsedu okresnej organizácie ustanovuje a odvoláva prináležiace Predsedníctvo
krajskej organizácie na návrh svojho Predsedu krajskej organizácie, pričom
v odôvodnených prípadoch túto právomoc preberá Predsedníctvo.
Predseda okresnej organizácie môže byť len jeden člen strany.
Predseda okresnej organizácie je člen Predsedníctva okresnej organizácie.
Predseda okresnej organizácie si z vlastnej iniciatívy ustanovuje a odvoláva najviac 2
Podpredsedov okresnej organizácie z radov členov Predsedníctva okresnej organizácie.
Predseda okresnej organizácie najmä:
a) zvoláva a predsedá Predsedníctvu okresnej organizácie;
b) ak si z vlastnej iniciatívy ustanovil Podpredsedov okresnej organizácie, tak ich
môže delegovať v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z týchto stanov;
c) oznamuje Predsedníctvom okresnej organizácie posúdených a odobrených
navrhnutých kandidátov na poslancov, starostov a primátorov obecných
a mestských zastupiteľstiev a Okresnou organizáciou navrhnutého kandidáta na
predsedu a navrhnutých kandidátov na poslancov vyššieho územného celku
prináležiacej Krajskej organizácií;
d) poskytuje súčinnosť nadriadeným orgánom strany;
e) vykonáva iné činnosti vyplývajúce z týchto stanov.
Predseda okresnej organizácie sa za svoju činnosť zodpovedá prináležiacemu
Okresnému predsedníctvu, prináležiacemu Predsedovi krajskej organizácie
a Predsedníctvu.
Článok XVIII.
Krajská organizácia
Krajská organizácia je organizačným stupňom organizačnej štruktúry strany, ktorá
vykonáva svoje činnosti v súlade s týmito stanovami a právnymi predpismi SR bez
toho, aby vytvorila právny subjekt, nadobúdala majetok a iné majetkové práva,
hospodárila s nimi a inak s nimi nakladala.
Územná pôsobnosť Krajskej organizácie je totožná s územím konkrétneho kraja podľa
územnosprávneho usporiadania SR, na ktorom je zriadená a môže byť len jedna.
Krajská organizácie vzniká vymenovaním Predsedu krajskej organizácie.
Vymenovaním Predsedu krajskej organizácie vzniká Predsedníctvo krajskej
organizácie, ktorého je členom. Ďalšími členmi Predsedníctva krajskej organizácie sú
všetci vymenovaní Predsedovia okresných organizácií prináležiacich ku Krajskej
organizácii.
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5. Zasadnutia Predsedníctva krajskej organizácie zvoláva Predseda krajskej organizácie
podľa potreby najmenej však raz za 3 mesiace a predsedá im, pričom v odôvodnených
prípadoch túto právomoc preberá Predsedníctvo.
6. Zasadnutia Predsedníctva krajskej organizácie sa vedú v neformálnej rovine
a nevyhotovuje sa z nich zápisnica, ak Predseda krajskej organizácie neurčí inak, alebo
si ju písomne nevyžiadajú nadriadené orgány strany, s poradným hlasom sa ich môže
zúčastniť Predseda, členovia Predsedníctva a zástupcovia Kancelárie Predsedu.
7. Zasadnutie Predsedníctva krajskej organizácie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je
prítomná viac ako polovica členov Predsedníctva krajskej organizácie a zúčastňuje sa
na jeho práci.
8. Rozhodnutia Predsedníctva krajskej organizácie sa prijímajú jednoduchou väčšinou
hlasov za predpokladu jeho uznášaniaschopnosti. Formu a postup hlasovania vrátane
tajného hlasovania určuje Predsedníctvo krajskej organizácie.
9. Ak sa vyhotovuje zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva krajskej organizácie, tak ju
podpisuje osoba, ktorá tomuto zasadnutiu predsedá.
10. Predsedníctvo krajskej organizácie najmä:
a) prispieva k implementácii programu, volebného programu a cieľov strany,
posilňuje autoritu a zvyšuje vplyv strany v slovenskej spoločnosti;
b) odporúča kandidátov na poslancov Národnej Rady Slovenskej republiky
a kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu;
c) posudzuje a odobruje prináležiacimi Predsedníctvami okresných organizácií
navrhnutých kandidátov na poslancov, starostov a primátorov obecných
a mestských zastupiteľstiev, kandidáta na predsedu a kandidátov na poslancov
vyššieho územného celku, pričom v odôvodnených prípadoch túto právomoc
preberá Predsedníctvo;
d) koordinuje, riadi a kontroluje činnosť prináležiacich Okresných organizácií;
e) koordinuje svoju činnosť s Predsedníctvom a Kanceláriou predsedu;
f) napĺňa komunikačné potreby strany podľa pokynov Kancelárie predsedu;
g) riadi sa inými pokynmi Kancelárie predsedu,
h) odporúča krajské politické a volebné koalície.

1.
2.
3.
4.

5.

Článok XIX.
Predseda krajskej organizácie
Predsedu krajskej organizácie ustanovuje a odvoláva Predsedníctvo na návrh
Predsedu.
Predseda krajskej organizácie môže byť len jeden člen strany.
Predseda krajskej organizácie si z vlastnej iniciatívy ustanovuje a odvoláva najviac 2
Podpredsedov krajskej organizácie z radov členov Predsedníctva krajskej organizácie.
Predseda krajskej organizácie najmä:
a) zvoláva a predsedá Predsedníctvu krajskej organizácie;
b) ak si z vlastnej iniciatívy ustanovil Podpredsedov krajskej organizácie, tak ich
môže delegovať v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z týchto stanov;
c) oznamuje Krajskou organizáciou posúdených a odobrených navrhnutých
kandidátov na poslancov, starostov a primátorov obecných a mestských
zastupiteľstiev, kandidáta na predsedu a kandidátov na poslancov vyššieho
územného celku, navrhnutých kandidátov na poslancov Národnej Rady Slovenskej
republiky a navrhnutých kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu
Kancelárii predsedu;
d) poskytuje súčinnosť nadriadeným orgánom strany;
e) vykonáva iné činnosti vyplývajúce z týchto stanov.
Predseda krajskej organizácie sa za svoju činnosť zodpovedá prináležiacemu
Krajskému predsedníctvu a Predsedníctvu.
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XX.
Zahraničie
1. Organizačný stupeň organizačnej štruktúry strany Zahraničie vykonáva svoje činnosti
v súlade s týmito stanovami a právnymi predpismi SR bez toho, aby vytvoril právny
subjekt, nadobúdal majetok a iné majetkové práva, hospodáril s nimi a inak s nimi
nakladal.
2. Územná pôsobnosť organizačného stupňa organizačnej štruktúry strany Zahraničie
je územie, ktoré sa nachádza mimo zvrchovaného územia SR, teda za štátnymi
hranicami SR.
3. Organizačný stupeň organizačnej štruktúry strany Zahraničie je v plnej správe
Kancelárie predsedu.
HLAVA ŠTVRTÁ
Zásady hospodárenia

1.

2.
3.
4.
5.

Článok XXI.
Hospodárenie strany
Príjmami strany môžu byť len:
a) príjmy z členských príspevkov;
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení;
c) príjmy z dedičstva;
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľnosti;
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách;
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností;
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu;
h) príjmy z pôžičiek a úverov;
i) príspevky zo štátneho rozpočtu;
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky
strany ani nezodpovedajú, ani neručia.
Dar poskytnutý strane na konkrétny účel môže strana použiť na iný účel len
s predchádzajúcim súhlasom darcu.
Strana vedie účtovníctvo a osobitnú evidenciu v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Výdavky strany tvoria všetky náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené
v súlade s týmito stanovami a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
HLAVA PIATA
Zrušenie a zánik strany
Článok XXII.
Zrušenie strany

1. Strana sa zrušuje:
a) dobrovoľným zrušením;
b) zlúčením s inou stranou;
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku;
d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní;
e) právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany;
f) z iných dôvodov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Strana 18 z 20

2. O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) rozhoduje kvalifikovanou väčšinou Národný
snem.
3. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu
alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Článok XXIII.
Zánik strany
Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra
strán.
Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou
politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva štatutárny orgán
strany do 5 dní od zrušenia strany.
Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do
registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany.
Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od
skončenia likvidácie.
Článok XXIV.
Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom
V prípade dobrovoľného zrušenia strany s likvidáciou, Národný snem, ktorý rozhodne
o zrušení strany zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje likvidátora a určí výšku
jeho odmeny.
Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba.
Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
Likvidátor robí v mene strany len úkony smerujúce k likvidácii strany.
Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky
strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera
zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové
zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.
Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.
Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na
charitatívne organizácie, ktoré určí Národný snem.
HLAVA ŠIESTA
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

Článok XXV.
Právna subjektivita, štatutárny orgán strany a zmena stanov
Orgány strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou, organizačné štruktúry strany
a organizačné stupne určené týmito stanovami nemajú právnu subjektivitu (nie sú
právnické osoby), nemôžu nadobúdať majetok a iné majetkové práva, hospodáriť s nimi
a ani inak s nimi nakladať.
Orgány strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou, organizačné štruktúry
a organizačné stupne určené týmito stanovami nemôžu konať a zaväzovať sa v mene
strany.
V mene strany má právo konať a podpisovať všetky právne úkony Predseda
samostatne, a to takým spôsobom, že k názvu strany uvedie označenie svojej funkcie
a pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predseda zodpovedá za hospodárenie strany a v mene strany vykonáva
zamestnávateľské práva a povinnosti.
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5. Ostatní členovia orgánov strany s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou, členovia
a zamestnanci strany sú oprávnení na právne úkony v mene strany na základe
a v rozsahu plnomocenstva udeleného Predsedom.
6. Stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia prijatého hlasovaním
kvalifikovanou väčšinou hlasov Národným snemom.
7. Zmena stanov sa vykoná formou písomných dodatkov, očíslovaných podľa poradia ich
prijatia. Po každej zmene stanov sa súčasne vyhotoví aj úplné znenie stanov.

1.
2.

3.
4.

Článok XXVI.
Záverečné ustanovenia
Vnútorné predpisy strany upresňujú jednotlivé ustanovenia týchto stanov, avšak
nemôžu rozširovať právomoci určené týmito stanovami.
Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje v súlade s právnymi
predpismi SR. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné
alebo stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Tieto stanovy nadobudnú účinnosť a vstúpia do platnosti dňom ich registrácie
Ministerstvom vnútra SR.
Týmito stanovami politickej strany Obyčajní ľudia, číslo registrácie: 203-2005/06750,
dátum registrácie: 01.07.2005, sa zrušujú nové stanovy: Por. č. 1; 28.09.2005, a ich
zmeny: Por. č. 1 ; 16.02.2006, Por. č. 2 ; 28.10.2011.
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