DISCIPLINÁRNY PORIADOK
POLITICKEJ STRANY SPOLU – OBČIANSKA
DEMOKRACIA
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Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Tento disciplinárny poriadok upravuje postup Etickej komisie, ako disciplinárneho
orgánu strany SPOLU – občianska demokracia v disciplinárnych konaniach proti
členovi strany, ktorý sa dopustil porušenia povinností uvedených v Etickom kódexe
a ukladanie disciplinárnych sankcií za takéto porušenia.

Čl. II
ETICKÁ KOMISIA

(1) Disciplinárnym orgánom strany SPOLU je Etická komisia.
(2) Etickú komisiu tvorí Predseda Etickej komisie, ktorého volí a odvoláva Snem strany
na návrh Predsedu strany na dva roky. Podpredsedu Etickej komisie a jej ostatných
členov volí a odvoláva Predsedníctvo na návrh Predsedu Etickej komisie na obdobie
dvoch rokov.
(3) Porušenie Straníckej disciplíny posudzuje Predseda Etickej komisie z vlastného
podnetu alebo na základe podnetu člena strany, ktorý svoj podnet zašle písomne na
emailovú adresu etickakomisia@stranaspolu.sk, alebo na adresu sídla strany.
(4) Etická komisia je povinná zaoberať sa každým podnetom, ktorý jej bol zaslaný a je
povinná rozhodnúť o začatí, resp. nezačatí konania do 7 kalendárnych dní. O začatí
konania rozhodne Predseda Etickej komisie. Predsedníctvo strany môže na návrh
Predsedu Etickej komisie rozhodnúť o odložení začatia disciplinárneho konania
z objektívnych dôvodov (najmä potreba došetrenia okolností podnetu).

Čl. III
KONANIE PRED ETICKOU KOMISIOU

(1) Disciplinárne konanie sa začína rozhodnutím Predsedu Etickej komisie o začatí
disciplinárneho konania. Ak Predseda Etickej komisie rozhodne o začatí
disciplinárneho konania, zriadi ad hoc komisiu zloženú najmenej z troch členov (ďalej
aj ako ,,Senát“) a daný podnet jej pridelí na preskúmanie. Počet členov musí byť
nepárny. Členov Senátu vymenúva Predseda Etickej komisie zo zoznamu
kandidátov, ktorý bol schválený Predsedníctvom.
(2) Z prerokovania a rozhodovania veci je vylúčený člen Senátu, u ktorého možno mať
pochybnosť o jeho nezaujatosti. Ak sa člen Senátu dozvie o skutočnostiach, ktoré ho
z rozhodovania vylučujú, oznámi to bezodkladne Predsedovi Etickej komisie, ktorý
určí jeho náhradníka.
(3) Účastníkmi konania pred Etickou komisiou sú člen, proti ktorému bolo začaté
disciplinárne konanie a člen, ktorý podal návrh na začatie predmetného konania. Na
konanie môžu byť prizvaní aj iní členovia na základe rozhodnutia príslušného Senátu,
ktorí vo veci môžu podať vysvetlenie, alebo poskytnúť podklady pre rozhodnutie
Etickej komisie.
(4) Senát, ktorý na základe rozhodnutia Predsedu Etickej komisie o začatí konania proti
členovi strany koná, je povinný umožniť vyjadriť sa všetkým účastníkom konania
a zadovážiť všetky dostupné dôkazy, ktoré sú relevantné pre vydanie rozhodnutia.
Lehota na vyjadrenie účastníkov konania je 7 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť
dňom doručenia žiadosti účastníka konania o vyjadrenie. Senát môže požiadať
účastníkov konania buď o písomné alebo ústne vyjadrenie, a to opakovane ak sa
v konaní objavia nové dôkazy alebo tvrdenia. Skutkové tvrdenie účastnika, ktoré nie
je spochybnené iným vyjadrením, alebo dôkazom sa považuje za preukázané.
(5) Ak sú na objasnenie veci potrebné iné úkony na dôkladné prešetrenie podnetu,
vykonávajú ich členovia príslušného Senátu poverení Predsedom Etickej komisie.
(6) Disciplinárne konanie pred Senátom trvá spravidla maximálne jeden kalendárny
mesiac od rozhodnutia o začatí konania, v obzvlášť závažných prípadoch môže
Predseda Etickej komisie na návrh Senátu túto dobu predĺžiť o najviac jeden
kalendárny mesiac.
(7) Disciplinárne konanie v prvom stupni sa končí prijatím uznesenia Etickej komisie o
podaní návrhu na uloženie sankcie za disciplinárne previnenie alebo uznesením o
zamietnutí podnetu.
(8) Na prijatie uznesenia je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina členov Senátu a
zároveň potvrdenie uznesenia podpisom Predsedu Etickej komisie. Predseda Etickej
komisie buď návrh uznesenia podpíše, alebo vec vráti Senátu na ďalšie konanie,
alebo konanie zastaví. Predseda Etickej komisie predloží platné uznesenie na
rokovanie najbližšieho Predsedníctva strany. Predsedníctvo strany rozhodne
o uložení disciplinárnej sankcie alebo vec vráti Etickej komisii na ďalšie konanie

s pripomienkami, ktoré sú pre Etickú komisiu záväzné, alebo návrh zamietne.
(9) Rozhodnutie Predsedníctva strany sa vždy vyhotoví písomne a doručí sa všetkým
účastníkom konania.
(10) Predseda Etickej komisie je povinný konanie zastaviť, ak zaniklo členstvo osobe, proti
ktorej bolo disciplinárne konanie začaté.
(11) Rozhodnutie Predsedníctva strany nadobúda právoplatnosť, ak sa v lehote 7
kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia ani jeden z účastníkov konania voči
rozhodnutiu Predsedníctva strany neodvolal.

Čl. IV
ODVOLANIE

(1) Ak sa aspoň jeden z účastníkov konania voči rozhodnutiu Predsedníctva strany
odvolal do 7 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia, o odvolaní rozhodne ako
druhostupňový orgán Predseda strany. Predsedníctvo strany o doručení odvolania
voči rozhodnutiu Etickej komisie informuje Predseda Etickej komisie.
(2) Predseda ako odvolací orgán buď rozhodnutie Predsedníctva strany potvrdí, alebo
vec vráti Etickej komisii na ďalšie konanie s pripomienkami, ktoré sú pre Etickú
komisiu záväzné.
(3) Rozhodnutie vydané v druhom stupni potvrdzuje svojim podpisom Predseda strany.
(4) Rozhodnutie sa stáva právoplatným dňom doručenia účastníkom konania.

Čl. V
DISCIPLINÁRNE SANKCIE

(1) Etická komisia v prípade previnenia člena strany môže navrhnúť nasledovné tresty:
a) Písomné upozornenie (napomenutie), ktorým upozorní člena strany, ktorý
porušil Etický kódex a požiada ho aby sa takéhoto konania zdržal.
b) Odvolanie z funkcií v strane a zákaz ich vykonávania po určitú dobu. Ak člen
strany nevykonáva žiadnu funkciu v strane, môže mu byť uložený zákaz
akékoľvek funkcie vykonávať na určitú dobu. Zákaz vykonávať stranícke
funkcie môže trvať najviac dva roky.
c) Vylúčenie člena strany.

Čl. VI
ZRUŠENIE TRESTU

(1) O zrušenie trestu môže člen SPOLU požiadať Etickú komisiu najskôr rok od
právoplatnosti rozhodnutia.
(2) O zrušení trestu rozhoduje na návrh Predsedu Etickej komisie Predsedníctvo strany.

Čl. VII
SPLNOMOCŇUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) V otázkach, ktoré nie sú upravené Etickým kódexom ani Disciplinárnym poriadkom sa
postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
(2) Predsedníctvo poveruje Predsedu strany, aby informoval všetkých členov strany o
prijatí Disciplinárneho poriadku strany.
(3) Disciplinárny poriadok je platný a účinný dňom jeho schválenia Predsedníctvom
strany.

V Bratislave, dňa 12.07.2019

