STANOVY
POLITICKÉHO HNUTIA

PROGRESÍVNE SLOVENSKO
Schválené Prípravným výborom dňa 13. novembra 2017 v Bratislave.

1

I.

Vznik hnutia, názov, sídlo, územná pôsobnosť a právne postavenie

1>

Všeobecné ustanovenia

1.1>

Politické hnutie Progresívne Slovensko je založené v súlade s Ústavou SR a vzniká
na návrh Prípravného výboru hnutia v súlade s platnými právnymi predpismi
registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

1.2>

Názov politického hnutia je Progresívne Slovensko (ďalej ako „PS“ alebo „hnutie“).

1.3>

Hnutie má sídlo v Bratislave. Adresu sídla určuje Predsedníctvo hnutia.

2>

Územná pôsobnosť a právne postavenie hnutia

2.1>

Hnutie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.

2.2>

Hnutie je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením občanov Slovenskej
republiky, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade so svojimi
hodnotami, programovými cieľmi a týmito stanovami (ďalej ako „Stanovy“).

II.

Program: základné hodnoty a programové ciele hnutia

3>

Základné hodnoty

3.1>

Hnutie pri svojej činnosti a pôsobení vychádza z nasledovných hodnôt (ďalej aj len
„základné hodnoty“):

3.2>

>

LIBERÁLNA DEMOKRACIA

>

SLOBODA

>

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

>

ROVNOSŤ

>

SPRAVODLIVOSŤ

>

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

>

EURÓPSKA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Hnutie sa neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo a v rámci pôsobenia
podporuje a chráni princípy demokratického právneho štátu.

3.3>

Základné hodnoty hnutia sa premietajú do princípov pôsobenia, činnosti
a organizácie hnutia. Pri výklade Stanov a ďalších vnútorných predpisov, ako aj pri
rozhodovaní o vnútorných záležitostiach hnutia sa musí dbať na ich podstatu a
zmysel.

4>

Programové ciele

4.1>

Základnými programovými cieľmi hnutia sú podpora a presadzovanie základných
hodnôt hnutia a politík rozvíjajúcich základné hodnoty v spoločnosti, ktoré prispievajú
k tomu, aby Slovenská republika bola modernou krajinou, ktorá je otvorená a
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solidárna. Súčasťou programových cieľov je vytváranie priestoru pre občanov, ktorí
sa hlásia k základným hodnotám hnutia, zúčastňovať sa na správe vecí verejných.
4.2>

S cieľom realizácie základných hodnôt a programových cieľov a v súlade s nimi,
hnutie vytvára a prijíma programové a pracovné dokumenty, v ktorých konkretizuje
základné hodnoty a programové ciele.

4.3>

Hnutie pôsobí a presadzuje svoje programové ciele v rámci politického systému
Slovenskej republiky a Európskej únie. Hnutie sa zúčastňuje volieb do orgánov
miestnej a územnej samosprávy, parlamentných volieb a volieb do Európskeho
parlamentu.

III.

Členstvo

5>

Vznik členstva

5.1>

Členom hnutia sa môže stať každý 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 dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu, nie je členom inej politickej strany alebo
politického hnutia (bez ohľadu na povahu tohto členstva) a súhlasí so Stanovami,
základnými hodnotami a programovými cieľmi hnutia. Podmienky členstva musia byť
splnené po celú dobu trvania členstva, inak členstvo zanikne.

5.2>

Osoba, ktorá má záujem o členstvo v PS, pravdivo a úplne vyplní písomnú alebo
elektronickú prihlášku, ktorú doručí Sekretariátu priamo alebo prostredníctvom
miestne príslušnej Miestnej bunky. Prílohou prihlášky je aj čestné vyhlásenie
záujemcu/záujemkyne o (i) tom, že nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo
hnutia, (ii) súhlase so Stanovami, základnými hodnotami a programovými cieľmi
hnutia, (iii) skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v politickom
hnutí vyžaduje zákon, a (iv) občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti. Na vznik
členstva nevzniká podaním úplnej prihlášky právny nárok.

5.3>

V súvislosti s prijímaním členov hnutia je zakázané členom a záujemcom o členstvo
sľúbiť, poskytnúť, nechať si sľúbiť alebo prijať akékoľvek výhody, vyžadovať alebo
prisľúbiť akýkoľvek spôsob výkonu práv člena hnutia. Porušenie tohto zákazu je
hrubým porušením Stanov.

5.4>

O prijatí za člena PS rozhoduje na základe návrhu Sekretariátu a prerokovania
prihlášky Predsedníctvo. Do termínu konania ustanovujúceho Snemu PS rozhoduje o
prijatí za člena Prípravný výbor.

5.5>

Zoznam členov hnutia vedie a priebežne aktualizuje Sekretariát.

5.6>

Podrobnosti o postupe pri prijímaní a registrácii členov PS, ako aj o forme
a obsahových náležitostiach prihlášky za člena PS upraví vnútorný predpis hnutia,
ktorý prijíma Predsedníctvo.
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5.7>

Členovia hnutia platia členský príspevok vo výške stanovenej Predsedníctvom na
príslušný kalendárny rok. Na základe predchádzajúcej žiadosti člena doručenej
Sekretariátu môže Predsedníctvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodnúť
o znížení, prípadne o odpustení platenia členského príspevku. Podrobnosti o výške,
splatnosti a spôsobe výberu členských príspevkov ustanoví Predsedníctvo vnútorným
predpisom.

6>

Druhy členstva a podpory hnutia

6.1>

Riadny člen> Riadnym členom PS sa stáva osoba, ktorého za člena hnutia prijal
oprávnený orgán hnutia.

6.2>

Zakladajúci člen> Zakladajúcim členom PS sa stane osoba, ktorej členstvo v hnutí
schválil Prípravný výbor do termínu konania ustanovujúceho Snemu hnutia.
Zakladajúci člen PS má všetky práva a povinnosti riadneho člena hnutia.

6.3>

Podporovateľ (pridružený člen)> Každý aktivista, sympatizant a podporovateľ
hnutia, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskej únie,
dosiahol vek 15 rokov a súhlasí so základnými hodnotami a programovými cieľmi
hnutia sa môže stať podporovateľom (pridruženým členom) hnutia, a to na základe
prihlášky a jej schválenia Predsedníctvom. Podporovateľ (pridružený člen) nie je
členom hnutia, najmä nemá právo hlasovať v orgánoch hnutia alebo v referende
hnutia, voliť alebo byť volený či menovaný do orgánov hnutia; má právo zúčastniť sa
vnútorného života hnutia, vyjadrovať svoj názor na rokovaniach Miestnych buniek a v
diskusii o činnosti hnutia, podporovať činnosť Miestnych buniek, spolupracovať na
príprave dokumentov hnutia a predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a
programu hnutia.

7>

Práva a povinnosti členov

7.1>

Člen hnutia má právo najmä:
>

voliť a byť volený alebo menovaný (delegovaný) do orgánov hnutia spôsobom
určeným Stanovami alebo vnútornými predpismi hnutia a hlasovať vo vnútorných
referendách hnutia,

>

aktívne sa zúčastňovať na činnosti hnutia v Miestnej bunke, ktorej je členom a na
činnosti orgánov hnutia, do ktorých bol zvolený, alebo menovaný či delegovaný,

>

spoluvytvárať postoje hnutia k spoločenským témam a spolupracovať na príprave
dokumentov hnutia,

>

predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu hnutia orgánom
hnutia,

>

na informácie a účasť na diskusii o činnosti hnutia,

>

podporu v činnostiach, ktoré realizuje v záujme hnutia a v súlade so Stanovami,
základnými hodnotami a programom,

>

zúčastniť sa rokovania orgánu hnutia, ak sa prerokúvajú záležitosti súvisiace
s jeho/jej členstvom v hnutí,
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>
7.2>

prerušiť členstvo a ukončiť členstvo v hnutí spôsobom určeným v Stanovách.

Člen hnutia má povinnosť:
>

dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy hnutia (najmä Etický kódex) a konať
v súlade s nimi, ako aj v súlade so základnými zásadami a programovými cieľmi
hnutia,

>

dodržiavať uznesenia volených orgánov hnutia,

>

lojality, v rámci ktorej je povinný najmä zdržať sa akéhokoľvek konania, činnosti
alebo verejných vyjadrení, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami
a programovými cieľmi hnutia alebo ktoré poškodzujú záujmy hnutia,

>

pravdivo a úplne informovať Sekretariát o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa
jeho osoby, ktorá môže mať za následok vylúčenie alebo pozastavenie členstva,
ako aj o skutočnostiach, ktoré môžu znamenať konflikt záujmov člena,

>

zodpovedne a s náležitou starostlivosťou plniť povinnosti vyplývajúce z volených
alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal,

>

neposkytovať dôverné informácie, týkajúce sa činnosti hnutia, tretím osobám,

>

platiť riadne a včas členské príspevky,

>

bezodkladne oznámiť Sekretariátu všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných
údajov za účelom ich evidencie.

8>

Zánik členstva a pozastavenie členstva

8.1>

Členstvo v hnutí zaniká:
>

úmrtím člena,

>

vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom vzniku
členstva,

>

stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej
únie,

>

zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,

>

písomným oznámením o vystúpení z hnutia, a to dňom doručenia Miestnej bunke
alebo Sekretariátu,

>

právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení alebo o strate spôsobilosti na
právne úkony,

>
8.2>

vylúčením z hnutia.

Dôvodom na vylúčenie z hnutia je:
>

právoplatné odsúdenie člena hnutia za úmyselný trestný čin,

>

uvedenie nepravdivých alebo podstatne neúplných informácií v prihláške alebo
čestnom vyhlásení záujemcu o členstvo v hnutí, ako aj porušenie povinnosti
oznámiť skutočnosti, ktorá môže mať za následok vylúčenie alebo pozastavenie
členstva,

>

hrubé alebo opakované porušenie povinností člena hnutia vyplývajúcich zo
Stanov a vnútorných predpisov, najmä pravidiel o predchádzaní konfliktu
záujmov a Etického kódexu,
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>

aktívna činnosť pre inú politickú stranu alebo politické hnutie bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Predsedníctva,

>

omeškanie so zaplatením členského príspevku po dobu viac ako 6 mesiacov,
a to aj po predchádzajúcom upozornení o omeškaní.

8.3>

O vylúčení člena z hnutia rozhoduje Rozhodcovská komisia, pričom podklady na
rozhodovanie zhromažďuje a pripravuje Sekretariát. Rozhodnutie o vylúčení z hnutia
musí obsahovať presné určenie dôvodu vylúčenia a musí byť doručené členovi. Proti
rozhodnutiu o vylúčení má právo člen odvolať sa do 15 dní od doručenia na
Predsedníctvo. Odvolanie má odkladný účinok, Rozhodcovská komisia však môže
súčasne s rozhodnutím o vylúčení rozhodnúť o pozastavení členstva dotknutého
člena.

8.4>

Právoplatné odsúdenie člena hnutia za úmyselný trestný čin je vždy dôvodom na
vylúčenie člena s výnimkou, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré
musia byť v rozhodnutí príslušného orgánu riadne a podrobne opísané.

8.5>

Členstvo sa pozastavuje členovi, voči ktorému bolo vznesené obvinenie zo
spáchania úmyselného trestného činu a Predsedníctvo môže pozastaviť členstvo
členovi, ktorému bolo vznesené obvinenie zo spáchania iného ako úmyselného
trestného činu. O zrušení pozastavenia členstva rozhoduje Predsedníctvo na žiadosť
dotknutého člena, ak uplynuli dôvody pozastavenia alebo ak existujú dôvody hodné
osobitného zreteľa.

8.6>

Člen PS môže požiadať Predsedníctvo o pozastavenie členstva na určité obdobie.
Členstvo v PS sa pozastavuje ustanovením do funkcie, pri ktorej všeobecne záväzné
právne predpisy vylučujú členstvo v politickej strane alebo politickom hnutí. Členstvo
sa automaticky obnovuje uplynutím obdobia, na ktoré člen žiadal pozastaviť členstvo
alebo ukončením pôsobenia člena vo funkcii podľa predchádzajúcej vety.

8.7>

Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch hnutia, člen nemôže
byť volený do orgánov hnutia a nemá povinnosť platiť členský príspevok.

8.8>

Podrobnosti o postupoch pri zániku členstva, vylúčení a pozastavení členstva
ustanoví Predsedníctvo vnútorným predpisom.

IV.

Referendum členov hnutia

9>

Základné ustanovenia o referende

9.1>

Na základe kvalifikovanej žiadosti o vyhlásenie vnútorného referenda členov hnutia
(ďalej aj ako „referendum“) sa koná referendum o otázkach, ktoré sa týkajú
činnosti, pôsobenia a záujmov PS.

9.2>

Na referende sa môže zúčastniť každý (riadny a zakladajúci) člen hnutia, ktorý nemá
pozastavené členstvo.
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9.3>

Predmetom referenda nemôže byť zúženie práv alebo povinností členov hnutia
a zmena základných hodnôt hnutia. Referendum v tej istej veci možno opakovať
najskôr po uplynutí 18 mesiacov od jeho vykonania.

9.4>

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina členov
hnutia a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

9.5>

Výsledok platného referenda má pre orgány hnutia odporúčací charakter.
Predsedníctvo sa bez zbytočného odkladu po vykonaní platného referenda zaoberá
výsledkom referenda a príjme primerané a vhodné opatrenia na realizáciu výsledkov
referenda alebo odôvodní iný postup. Na Sneme sa prerokujú výsledky všetkých
platných referend, ktoré boli vykonané od predchádzajúceho rokovania Snemu.

10>

Organizácia referenda

10.1> Referendum vyhlasuje a organizačne zabezpečuje Predsedníctvo,
>

ak o to požiada aspoň tretina všetkých členov hnutia alebo Miestne bunky, ktoré
združujú aspoň polovicu všetkých členov hnutia

>

na základe uznesenia Snemu,

>

na základe uznesenia prijatého dvojtretinovou väčšinou všetkých členov
Predsedníctva.

10.2> Referendová otázka musí byť jasná, zrozumiteľná, nesmie pripúšťať rozličný výklad
a nesmie spôsobom položenia navádzať na odpoveď. Referendová otázka musí byť
formulovaná tak, aby na ňu bolo možné odpovedať „áno" alebo „nie". Ak je
predmetom referenda viacero otázok, tieto nesmú byť vzájomne podmienené. V
prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a referendová otázka vyžaduje bližšie
vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky, ktorá je súčasťou oznámenia o vyhlásení
referenda.
10.3> V prípade spornosti prípustnosti predmetu referenda alebo formulácie referendovej
otázky požiada Predsedníctvo o stanovisko Rozhodcovskú komisiu. Na základe
stanoviska Rozhodcovskej komisie Predsedníctvo rozhodne o vyhlásení alebo
nevyhlásení referenda, resp. o jeho podobe.
10.4> Referendum sa realizuje elektronickou formou, ak Predsedníctvo nerozhodne o inom
vhodnom spôsobe organizačného zabezpečenia referenda. Technické podrobnosti
upraví Predsedníctvo vnútorným predpisom alebo v uznesení o vyhlásení referenda.

V.
11>

Organizačná štruktúra, orgány a ich právomoci

Organizačné stupne hnutia

11.1> Organizačnými stupňami hnutia sú:
>

republiková úroveň (orgány s celoslovenskou pôsobnosťou),

>

miestna úroveň (Miestne bunky).
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11.2> Základnými organizačnými jednotkami hnutia, prostredníctvom ktorých hnutie pôsobí
a organizuje svoju činnosť na miestnej úrovni sú Miestne bunky.
11.3> Organizačné jednotky hnutia nemajú právnu ani majetkovú subjektivitu. Nemôžu
v mene hnutia konať ani sa zaväzovať, nadobúdať v mene hnutia majetok, hospodáriť
a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva.
12>

Orgány hnutia

12.1> Hnutie má nasledovné republikové orgány s celoslovenskou pôsobnosťou:
>

Snem,

>

Predsedníctvo; Predseda hnutia a Podpredsedovia hnutia (vedenie hnutia)

>

Dozorná rada,

>

Rozhodcovská komisia,

>

Sekretariát.

12.2> Na miestnej úrovni organizácie hnutia pôsobia orgány hnutia v rámci Miestnych
buniek, a to zhromaždenie členov a predseda Miestnej bunky.
13>

Všeobecné ustanovenia o orgánoch hnutia

13.1> Ak nie je v Stanovách určené inak, funkčné obdobie volených alebo menovaných
orgánov a členov orgánov hnutia je dva roky. Funkcia zaniká voľbou alebo
menovaním nového orgánu alebo nového člena orgánu.
13.2> Ak nie je v Stanovách určené inak, orgán hnutia je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného orgánu.
13.3> Ak nie je v Stanovách určené inak, orgány hnutia prijímajú rozhodnutia a uznesenia
jednoduchou (nadpolovičnou) väčšinou hlasov prítomných členov príslušného
orgánu.
13.4> Ak nie je v Stanovách určené inak, na rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou hlasov je
potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov príslušného orgánu.
13.5> Orgány alebo členov orgánov odvoláva pred uplynutím ich funkčného obdobia
kvalifikovanou väčšinou hlasov ten orgán, ktorý ich zvolil a to tak, že na ich miesto
zároveň zvolí nový orgán alebo nového člena orgánu. Podrobnosti o pravidlách
a postupe pri vzdaní sa funkcie alebo inom predčasnom ukončení funkcie orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu určí vnútorný predpis.
13.6> Členovia hnutia sú povinní vykonávať funkciu orgánu alebo člena orgánu s náležitou
starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju zodpovedne a svedomito, v
súlade so záujmami hnutia a jeho členov. Sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní
zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím
osobám by mohlo hnutiu spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy hnutia, a pri výkone
svojej pôsobnosti musia konať v dobrej viere, najmä nesmú uprednostňovať svoje
záujmy, záujmy len niektorých členov hnutia alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami hnutia.
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13.7> Ak nie je v Stanovách určené inak, všetky kolektívne orgány hnutia môžu prijímať
rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam), listinnou alebo elektronickou formou.
Hlasujúci členovia orgánu sa pritom považujú za prítomných. Návrh na rozhodnutie
per rollam predkladá osoba oprávnená zvolať rokovanie orgánu. Podrobnosti o tomto
postupe prijímania rozhodnutí a o technickom zabezpečení upraví vnútorný predpis
schválený Predsedníctvom.
13.8> Všetky kolektívne orgány, ktoré môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per
rollam), môžu rokovať aj prostredníctvom zvukového alebo zvukovoobrazového
prenosu. Podrobnosti o podmienkach tohto spôsobu prijímania rozhodnutí môže
upraviť vnútorný predpis schválený Predsedníctvom.
13.9> Každý orgán hnutia na republikovej úrovni s výnimkou Snemu schváli vlastný
rokovací poriadok, ktorým ustanoví pravidlá a podmienky rokovania, prípravu, obsah
a postup pri rokovaní.
13.10> Ak nie je v Stanovách určené inak, rokovanie kolektívneho orgánu zvoláva predseda
orgánu, ním poverená osoba, prípadne osoba, ktorej také oprávnenie vyplýva
z rokovacieho poriadku príslušného orgánu. V odôvodnených prípadoch, najmä v
prípade nečinnosti predsedu orgánu, má oprávnenie zvolať rokovanie orgánu
Predsedníctvo na základe uznesenia.
13.11> Poverený člen Predsedníctva sa môže zúčastniť rokovaní ostatných orgánov hnutia s
poradným hlasom.
13.12> Orgány hnutia môžu na základe rozhodnutia vytvárať poradné odborné alebo
konzultačné skupiny. Tieto skupiny nie sú orgánmi hnutia.
14>

Miestne bunky

14.1> Miestne bunky združujú členov PS. Miestna bunka vzniká združením aspoň troch
členov, ktorí ju založia. V územnom obvode obce/mesta alebo mestskej časti
(v mestách Bratislava a Košice) možno založiť a môže pôsobiť len jedna Miestna
bunka. Predsedníctvo však na návrh dotknutých členov môže rozhodnúť že jedna
Miestna bunka bude založená a bude pôsobiť v územných obvodoch viacerých obcí.
14.2> Založenie Miestnej bunky oznámia členovia, ktorí Miestnu bunku zakladajú
Sekretariátu, spolu so zoznamom členov a označením územného obvodu a predsedu
Miestnej bunky zvoleného zhromaždením zakladajúcich členov budúcej Miestnej
bunky. Miestna bunka sa považuje za riadne založenú a môže začať pôsobiť až po
schválení jej založenia Predsedníctvom a následnej registrácii Miestnej bunky
Sekretariátom.
14.3> Miestne bunky
>

realizujú vo svojom obvode programové a politické aktivity s cieľom presadzovať
programové ciele a základné hodnoty hnutia,

>

monitorujú vývoj a spoločenskú situáciu vo svojom obvode a vypracúvajú návrhy
pre dosahovanie cieľov hnutia v ich obvode,
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>

pri svojej činnosti sa ich orgány riadia Stanovami, vnútornými predpismi,
programovými dokumentami, úlohami a pokynmi schválenými orgánmi hnutia,

>

komunikujú o svojej činnosti a plánovaných aktivitách so Sekretariátom
a koordinujú svoje aktivity navzájom,

14.4> Orgánmi Miestnej bunky sú zhromaždenie Miestnej bunky a predseda Miestnej
bunky.
14.5> Zhromaždenie Miestnej bunky
>

volí a odvoláva predsedu Miestnej bunky,

>

prerokúva záležitosti týkajúce sa činnosti Miestnej bunky a za účelom realizácie
programových a politických aktivít prijíma uznesenia záväzné pre členov Miestnej
bunky a predsedu Miestnej bunky,

>

deleguje na Snem svojho zástupcu alebo zástupcov podľa kľúča určeného
predsedníctvom hnutia.

14.6> Predseda Miestnej bunky reprezentuje Miestnu bunku navonok i smerom dovnútra
hnutia. Predseda Miestnej bunky riadi jej činnosť a zodpovedá za riadny chod jej
činnosti a riadne plnenie úloh Miestnej bunky, vrátane dodržiavania Stanov,
vnútorných predpisov, programových dokumentov a pokynov schválených orgánmi
hnutia.
14.7> Zhromaždenie Miestnej bunky zvoláva predseda Miestnej bunky podľa potreby,
avšak najmenej raz za tri mesiace. Predseda Miestnej bunky do 15 dní zvolá
zhromaždenie Miestnej bunky aj, v prípade ak ho o to požiada aspoň 1/3 jeho členov.
Ak predseda Miestnej bunky zhromaždenie nezvolá napriek žiadosti členov alebo sa
zhromaždenie Miestnej bunky nekonalo v časovom období viac ako tri mesiace,
môže zvolať zhromaždenie Predsedníctvo.
14.8> Zápisnicu zo zhromaždenia Miestnej bunky doručí predseda Miestnej bunky
bezodkladne Sekretariátu.
14.9> Predsedníctvo môže schváliť rokovací poriadok, ktorým sa riadia pri rokovaniach
zhromaždenia členov Miestnych buniek.
14.10> Miestne bunky môžu za účelom koordinácie konkrétnych aktivít, ktoré presahujú ich
územný obvod, po predchádzajúcom oznámení Sekretariátu, vytvárať neformálne
rady ako koordinačné a diskusné fóra. Na základe odsúhlasenia Predsedníctvom
môžu rady vykonávať podpornú a koordinačnú činnosť v súvislosti s realizáciou
aktivít Predsedníctva, najmä v súvislosti s realizáciou právomocí podľa čl. 16.2> j), k)
a l) Stanov. Tieto rady nie sú orgánom ani organizačnou jednotkou hnutia, nemajú
právomoci a slúžia na výmenu informácií, koordináciu a podporu oblastného alebo
regionálneho postupu Miestnych buniek.
14.11> Predsedníctvo a Sekretariát poskytujú Miestnym bunkám pri realizácii ich aktivít
odbornú a organizačnú podporu a po vzájomnom odsúhlasení poskytnú na realizáciu
aktivít aj finančné prostriedky.
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15>

Snem hnutia

15.1> Najvyšším orgánom hnutia je Snem. Delegátmi snemu s hlasovacím právom sú
nasledovní členovia hnutia:
a)

zakladajúci členovia,

b)

členovia Predsedníctva a vedúci Pracovných skupín (ak sú členmi hnutia),

c)

predsedovia Miestnych buniek alebo nimi poverené osoby a členovia delegovaní
Miestnymi bunkami podľa kľúča stanoveného Predsedníctvom,

d)

poslanci Národnej rady SR, Európskeho parlamentu, primátori, starostovia
a predsedovia vyšších územných celkov, ktorí boli zvolení do funkcií na základe
kandidátnej listiny PS, ako aj ministri vlády Slovenskej republiky nominovaní do
funkcie hnutím.

15.2> Riadny Snem hnutia zvoláva Predsedníctvo najmenej raz za dva roky. V prípade
potreby je Predsedníctvo oprávnené kedykoľvek z vlastnej iniciatívy zvolať
mimoriadny Snem.
15.3> Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadny Snem v prípade, ak
>

o to písomne požiadajú Miestne bunky, ktoré združujú aspoň jednu tretinu
všetkých členov PS,

>

o zvolanie mimoriadneho Snemu požiada uznesením prijatým kvalifikovanou
väčšinou Rozhodcovská komisia z dôvodu potreby úpravy Stanov.

15.4> Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov Snemu.
Snem nemôže prijímať rozhodnutia mimo rokovania (per rollam). Snem rozhoduje
uzneseniami. Rokovací poriadok Snemu schvaľuje Predsedníctvo.
15.5> Snem rozhoduje o:
a)

prijatí nových stanov a o zmenách Stanov a to na návrh Predsedníctva,
Rozhodcovskej komisie alebo spoločného návrhu Miestnych buniek, ktoré
združujú aspoň jednu tretinu všetkých členov PS,

b)

voľbe a odvolaní členov Predsedníctva,

c)

voľbe a odvolaní Predsedu hnutia (ďalej aj ako „Predseda“),

d)

voľbe a odvolaní podpredsedov hnutia (ďalej jednotlivo aj ako „Podpredseda“
a spoločne aj ako „Podpredsedovia“),

e)

voľbe a odvolaní členov Dozornej rady,

f)

voľbe a odvolaní členov Rozhodcovskej komisie volených Snemom,

g)

programe hnutia a programových prioritách hnutia,

h)

zlúčení s inou politickou stranou a politickým hnutím,

i)

dobrovoľnom zrušení hnutia a vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia
o dobrovoľnom zrušení hnutia vyžadujúcom likvidáciu,

j)

ďalších záležitostiach, ktoré Snemu zveruje zákon alebo Stanovy.

15.6> Uznesenia podľa bodu 15.5> a), h) a i) Stanov sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou.
Prijatie zmeny ustanovení čl. 3>, 4>, 6.2>, 11>, 15.1> a) a 15.6> Stanov, ako aj
prijatie rozhodnutia podľa bodu 15.5> h) a i) si vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej
väčšiny zakladajúcich členov prítomných na Sneme.
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15.7> Pri voľbe členov Predsedníctva, členov Dozornej rady a členov Rozhodcovskej
komisie môže Snem súčasne rozhodnúť o zvolení najviac troch náhradníkov do
funkcie člena každého z uvedených orgánov, pre prípad zániku funkcie člena orgánu
zvoleného Snemom počas príslušného funkčného obdobia z iného dôvodu, ako je
odvolanie. Pri voľbe náhradníkov musí Snem súčasne určiť poradie, v ktorom
náhradníci nastúpia do funkcie pri uvoľnení funkcie člena orgánu zvoleného Snemom.
16>

Predsedníctvo hnutia

16.1> Predsedníctvo hnutia je najvyšším výkonným orgánom hnutia, ktorý riadi hnutie
a prijíma rozhodnutia o politickom vedení hnutia. Predsedníctvo hnutia zodpovedá za
svoju činnosť Snemu.
16.2> Predsedníctvo rozhoduje o politických otázkach operatívneho charakteru (politické
vedenie hnutia) a o všetkých záležitostiach hnutia, ktoré nie sú zákonom alebo
Stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu hnutia. Do pôsobnosti
Predsedníctva patrí najmä:
a)

zvolávať Snem, určiť termín a miesto jeho konania,

b)

určovať postup a stratégie pri plnení programových cieľov a programu hnutia,

c)

prijímať, meniť a rušiť vnútorné predpisy hnutia, pokiaľ ich schvaľovanie nie je
Stanovami vyhradené inému orgánu hnutia,

d)

vo vzťahu k Miestnym bunkám komunikácia a podpora, výkon riadiacej funkcie
prostredníctvom vydávania pokynov a úloh, ako aj priebežné vyhodnocovanie ich
činnosti,

e)

na návrh Predsedu hnutia voliť a odvolávať Sekretára,

f)

rozhodovať o prijatí za člena PS a o vylúčení člena z hnutia,

g)

stanovovať výšku členského príspevku,

h)

schvaľovať rozpočet hnutia na príslušný kalendárny rok, účtovnú závierku
a výročnú správu, po predchádzajúcom preskúmaní a stanovisku Dozornej rady,

i)

vytvárať poradné skupiny Predsedníctva (najmä Pracovné skupiny),

j)

rozhodovať o vytvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií na
republikovej úrovni, ako aj v prípade volieb do orgánov územnej samosprávy,

k)

schvaľovať kandidátne listiny PS do volieb do orgánov verejnej moci,

l)

schvaľovať nominácie PS do orgánov verejnej moci,

m) dočasne poveriť členov PS výkonom funkcie v orgánoch, do ktorých kandidátov
volil Snem a boli uvoľnené bez toho, aby do nich nastúpil Snemom zvolený
náhradník, a to na obdobie do najbližšieho Snemu, prípadne mimoriadneho
Snemu,
n)

ustanoviť kľúč na vysielanie delegátov Miestnych buniek na Snem a vydávať
osvedčenia delegátom Snemu,

o)

rozvíjať spoluprácu PS s partnerskými politickými subjektmi v Európskej únii a v
zahraničí,
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p)

rozhodovanie o všetkých ďalších záležitostiach, ktoré Predsedníctvu zverujú
Stanovy.

16.3> Predsedníctvo má najmenej troch členov. Členom Predsedníctva je
Predseda, Podpredsedovia hnutia a ďalší členovia Predsedníctva zvolení Snemom.
Členom Predsedníctva je vždy aj Sekretár z titulu výkonu tejto funkcie.
16.4> Predsedníctvo má právo kooptovať za členov predsedníctva najviac 2 členov
zastupujúcich Miestne bunky. O menovaní a odvolaní kooptovaných členov rozhoduje
Predsedníctvo.
16.5> Počet členov Predsedníctva zvolených do funkcie Snemom (vrátane Predsedu
a Podpredsedov) je vždy vyšší ako počet členov Predsedníctva, ktorí vykonávajú
funkciu na základe kooptácie alebo z titulu výkonu inej funkcie v zmysle Stanov.
V prípade, ak podmienka podľa predchádzajúcej vety prestane byť splnená, zaniká
funkcia člena Predsedníctva kooptovanému členovi Predsedníctva, ktorý bol
posledný menovaný do funkcie.
16.6> Za výkon činnosti zodpovedá Predsedníctvo ako kolektívny orgán Snemu.
16.7> Rokovanie Predsedníctva zvoláva a vedie Predseda alebo ním poverený
Podpredseda hnutia. Zasadnutie Predsedníctva sa zvoláva bezodkladne na návrh
aspoň jednej tretiny členov Predsedníctva. Predsedníctvo rokuje spravidla dvakrát
mesačne.
16.8> Predsedníctvo môže určiť, že na jeho rokovaniach sa zúčastnia hostia s poradným
hlasom.
17>

Predseda a Podpredsedovia hnutia – vedenie hnutia

17.1> Predseda a Podpredsedovia hnutia sú ako vedenie hnutia štatutárny orgán hnutia.
17.2> Predseda je najvyšší predstaviteľ hnutia v styku s orgánmi verejnej moci, fyzickými a
právnickými osobami.
17.3> Predseda reprezentuje hnutie doma i v zahraničí, v súlade s politickým vedením
určeným Predsedníctvom riadi politickú činnosť hnutia.
17.4> Predseda podáva správy o činnosti hnutia Predsedníctvu a Snemu. Za výkon činnosti
zodpovedá Predseda hnutia Snemu.
17.5> Predseda najmä:
a)

zvoláva a riadi rokovania Predsedníctva,

b)

predkladá politické a iné správy na rokovania Predsedníctva a Snemu,

c)

koordinuje činnosť orgánov hnutia, vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity
hnutia,

d)

koordinuje činnosť Podpredsedov hnutia a členov Predsedníctva, a prípadných
nominantov PS vo verejných funkciách,

e)

v spolupráci so Sekretariátom vypracuje a predkladá Predsedníctvu na
schválenie Podpisový poriadok.

17.6> Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje Podpredseda hnutia alebo Podpredsedovia
hnutia na základe splnomocnenia podľa Podpisového poriadku.
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17.7> Podpredsedovia hnutia môžu podľa uznesenia Snemu alebo na základe rozhodnutia
Predsedníctva zodpovedať za jednotlivé odborné oblasti politiky; v takom prípade
koordinujú činnosť hnutia v príslušnej oblasti, ako aj súvisiace vnútropolitické
a zahraničné aktivity hnutia. Hnutie má najviac šesť Podpredsedov. Za výkon funkcie
zodpovedajú Podpredsedovia hnutia Snemu.
18>

Dozorná rada

18.1> Dozorná rada vykonáva dohľad nad plnením rozpočtu, hospodárením hnutia a jeho
súladom so zákonom (osobitne so zákonom upravujúcim hospodárenie politických
strán a hnutí) a vnútornými predpismi. Dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú
závierku, výročnú správu a návrh rozpočtu hnutia a predkladá stanovisko
Predsedníctvu. Dozorná rada činnosť vykonáva na základe vlastného plánu činnosti,
alebo na požiadanie orgánov hnutia.
18.2> Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti hnutia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade
so skutočnosťou, či sa hospodárska činnosť hnutia uskutočňuje v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami a internými vnútornými
predpismi hnutia.
18.3> Dozorná rada je povinná upozorniť Predsedníctvo na zistené nedostatky, podávať
návrhy na ich odstránenie a následne kontrolovať odstránenie nedostatkov.
18.4> S výnimkou podľa bodu 18.8> má Dozorná rada troch členov, ktorí si spomedzi seba
volia predsedu a podpredsedu Dozornej rady. Dozorná rada sa schádza na
rokovanie spravidla raz za tri mesiace. Rokovania Dozornej rady zvoláva a riadi jej
predseda. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Dozornej rady.
18.5> Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch hnutia
alebo výkonom závislej činnosti pre hnutie. Členovia Dozornej rady musia mať
ekonomické vzdelanie.
18.6> Za výkon činnosti zodpovedá Dozorná rada Snemu.
18.7> Jednotlivé orgány a členovia hnutia majú povinnosť poskytovať Dozornej rade pri jej
činnosti potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia povinnosti prijme na žiadosť
Dozornej rady Predsedníctvo primerané nápravné opatrenia a oznámi ich Dozornej
rade.
18.8> Snem môže pri voľbe členov Dozornej rady rozhodnúť o tom, že na funkčné obdobie
zvolí iba jedného člena Dozornej rady, ktorý v takom prípade vykonáva pôsobnosť a
povinnosti Dozornej rady individuálne ako jediný člen orgánu. Ustanovenia bodu
18.4> Stanov sa v takom prípade počas funkčného obdobia jediného člena Dozornej
rady neuplatnia.
19>
19.1>

Rozhodcovská komisia
Rozhodcovská komisia je najvyšší rozhodcovský orgán hnutia.

19.2> Rozhodcovská komisia
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a) rozhoduje o sporoch, ktoré vzniknú medzi orgánmi a členmi hnutia, medzi členmi
hnutia navzájom, alebo medzi orgánmi hnutia navzájom,
b) je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu o jeho
vylúčení z hnutia,
c) podáva záväzný výklad Stanov,
d) rozhoduje o súlade rozhodnutí orgánov hnutia a interných predpisov so
Stanovami,
e) vypracúva a predkladá Predsedníctvu na schválenie Etický kódex a pravidlá pre
vylúčenie a predchádzanie vzniku konfliktu záujmov,
f)

v prípade zistenia potreby úpravy Stanov, nesúladu Stanov so všeobecne
záväznými predpismi alebo vnútorného nesúladu Stanov, vypracúva a predkladá
Snemu na schválenie návrh zmeny Stanov.

19.3> Rozhodcovská komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo, prípadne iné dotknuté
orgány hnutia a Snem na zistené nedostatky, podávať návrhy na ich odstránenie
a následne kontrolovať odstránenie nedostatkov.
19.4> Rozhodcovská komisia má najmenej troch členov alebo nepárny vyšší počet členov.
Najviac jednu tretinu členov Rozhodcovskej komisie volí Predsedníctvo a ostatných
členov Snem. Členovia Rozhodcovskej komisie si spomedzi seba volia predsedu a
podpredsedu. Rozhodcovská komisia sa schádza na rokovanie podľa potreby,
spravidla raz za tri mesiace. Rokovania Rozhodcovskej komisie zvoláva a riadi jej
predseda. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Rozhodcovskej komisie.
19.5> Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch
hnutia.
19.6> Za výkon činnosti zodpovedá Rozhodcovská komisia Snemu.
19.7> Jednotlivé orgány a členovia hnutia majú povinnosť poskytovať Rozhodcovskej
komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia povinnosti prijme na
žiadosť Rozhodcovskej komisie Predsedníctvo primerané nápravné opatrenia
a oznámi ich Rozhodcovskej komisii.
20>

Sekretariát

20.1> Sekretariát vnútorne technicky, personálne, organizačne a administratívne
zabezpečuje činnosť hnutia. Na čele Sekretariátu stojí Sekretár, ktorého volí
a odvoláva Predsedníctvo. Sekretár je zamestnancom hnutia a členom
Predsedníctva. Členstvo Sekretára v Predsedníctve vzniká zvolením do funkcie
Sekretára a zaniká odvolaním z tejto funkcie; funkcia Sekretára nemá časovo
obmedzené funkčné obdobie.
20.2> Sekretár zodpovedá za riadny chod a plnenie úloh Sekretariátu v zmysle Stanov,
vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov hnutia. Sekretariát poskytuje technickú,
organizačnú a administratívnu podporu orgánom hnutia.
20.3> Sekretár zodpovedá za zamestnaneckú personálnu politiku hnutia. Zamestnancov
Sekretariátu vyberá Sekretár po predchádzajúcom prerokovaní na Predsedníctve.
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20.4> Sekretár alebo ním poverený zamestnanec Sekretariátu sa môže zúčastniť rokovania
ktoréhokoľvek orgánu hnutia. Sekretár je oprávnený predkladať orgánom hnutia
agendu na prerokovanie.
20.5> Za výkon činnosti zodpovedá Sekretár Predsedníctvu.
20.6> Podrobnosti o vnútornej štruktúre a organizácii Sekretariátu a jeho povinnostiach
ustanoví Predsedníctvo vnútorným predpisom, ktorý na schválenie alebo zmenu
predkladá Sekretár.

VI.
21>

Konanie v mene hnutia, vnútorné predpisy

Konanie v mene hnutia

21.1> V mene hnutia koná a podpisuje Predseda hnutia samostatne alebo dvaja
Podpredsedovia hnutia podľa Podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom, a
to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia uvedú svoje meno
a priezvisko a označenie svojej funkcie a pripoja vlastnoručný podpis.
21.2> Sekretár je na základe splnomocnenia podľa Podpisového poriadku oprávnený konať
za PS v pracovnoprávnych vzťahoch, v bežných majetkových právnych úkonoch pri
riadení administratívneho a technického aparátu hnutia, obstarávaní plnení
potrebných na administratívne a technické zabezpečenie bežnej prevádzkovej
činnosti hnutia. Rozsah, v ktorom je Sekretár splnomocnený na úkony určí Podpisový
poriadok.
22>

Vnútorné predpisy

22.1> Hnutie vydá za účelom podrobnejšej úpravy vnútornej organizačnej štruktúry a
činnosti hnutia, procesov rozhodovania a plánovania, pravidiel hospodárenia
a konania členov hnutia vydáva vnútorné predpisy, najmä:
>

Podpisový poriadok,

>

Etický kódex,

>

Pravidlá prijímania členov hnutia,

>

rokovacie poriadky kolektívnych orgánov hnutia,

>

Organizačný poriadok,

>

Pracovný poriadok.

22.2> Ak nie je v Stanovách určené inak, vnútorné predpisy, prijíma, mení a ruší
Predsedníctvo. Popri záväzných vnútorných predpisoch môžu orgány vydávať aj
vnútorné predpisy, ktoré nemajú záväzný charakter, ako sú odporúčania,
usmernenia, zásady a pod.
22.3> Vnútorné predpisy konkretizujú a podrobnejšie upravujú jednotlivé ustanovenia
Stanov, avšak nemôžu rozširovať právomoci ani inak meniť vymedzenie právomocí
orgánov hnutia určené Stanovami hnutia.
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VII.
23>

Zásady hospodárenia hnutia

Hospodárenie hnutia

23.1> Hnutie hospodári podľa každoročne schváleného rozpočtu, v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a Stanovami. Hnutie účtuje v sústave podvojného účtovníctva
v zmysle príslušných právnych predpisov.
23.2> Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia hnutia za
záväzky hnutia nezodpovedajú, ani neručia.
23.3> Hnutie môže na základe rozhodnutia Predsedníctva, za účelom realizácie zákonom
dovolených podnikateľských činností podporujúcich hnutie a za účelom výkonu
správy majetku hnutia, ako jediný spoločník založiť alebo sa stať jediným
spoločníkom jednej alebo viacerých obchodných spoločností.
23.4> Zásady hospodárenia a povinnosti orgánov pri hospodárení s majetkom hnutia, pri
výkone majetkových práv a pri plnení povinností predpísaných v súvislosti
s hospodárením hnutia príslušnými právnymi predpismi podrobnejšie upravia
vnútorné smernice hnutia.
23.5> V prípade dobrovoľného zrušenia hnutia s likvidáciou rozhodne Snem o vymenovaní
likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie,
prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Snem v rozhodnutí o zrušení
hnutia.
24>

Príjmy hnutia

24.1> Príjmami hnutia sú:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku hnutia,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f)

podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,

g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h) príjmy z prijatých pôžičiek a úverov (tieto sa v zmysle platných predpisov
o hospodárení politických strán a hnutí považujú za príjem hnutia),
i)

príspevky zo štátneho rozpočtu,

j)

iné príjmy, ktoré pre politickú stranu alebo hnutie výslovne pripúšťajú platné
právne predpisy.

24.2> Hnutie vedie osobitné evidencie v súlade s platnými predpismi o hospodárení
politických strán a hnutí, najmä evidenciu prijatých darov a bezodplatných plnení,
prijatých pôžičiek a úverov a členských príspevkov. Podrobnosti môžu upraviť
vnútorné predpisy.
24.3> Peňažné dary prijíma hnutie výlučne formou bezhotovostnej platobnej operácie.
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24.4> Vnútorné predpisy v súlade so zákonom a Stanovami podrobnejšie upravia pravidlá,
postupy a podmienky pre prijímanie peňažných a nepeňažných darov
a bezodplatných plnení, vedení evidencie a zverejňovaní darcov.

VIII.
25>

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia

Spoločné ustanovenia - Stanovy, postup pri zmene Stanov

25.1> Vo veciach neupravených Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení
právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia Stanov nie sú celkom alebo sčasti
vykonateľné alebo neskôr stratia vykonateľnosť, nie je tým dotknutá platnosť
a vykonateľnosť ostatných ustanovení.
25.2> Stanovy je možné meniť a dopĺňať formou samostatných písomných a riadne
očíslovaných dodatkov. Sekretariát vypracuje na základe prijatých zmien Stanov
úplné znenie Stanov, ktoré zverejní a zašle na založenie do zbierky listín vedenej
príslušným orgánom verejnej správy.
26>

Prechodné a záverečné ustanovenia

26.1> Stanovy nadobudnú účinnosť a vstúpia do platnosti dňom registrácie hnutia na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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