Úplne znenie
Stanovy
politickej strany SPOLU – občianska demokracia
v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Snemu 1/S/2018 zo 14. apríla 2018
a
v znení Dodatku č. 2 schváleného uznesením Snemu 1/S/2019 zo 14. septembra 2019

Článok I.
Názov, sídlo, vznik a právne postavenie politickej strany
1. Názov politickej strany je „SPOLU – občianska demokracia“, skratka „SPOLU“.
2. Strana má sídlo v Bratislave. Adresu strany určuje Predsedníctvo strany.
3. Strana je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ktorá vzniká zápisom do
registra strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
4. Strana pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky a Európskej únie a
svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, a týmito Stanovami.
Článok II.
Program strany a ciele činnosti
Strana bude vo svojej činnosti presadzovať najmä:
a)

myšlienky tvoriace dedičstvo 17. novembra 1989, predovšetkým rešpekt k
základným právam a slobodám, rovnosť pred zákonom, trhovú ekonomiku,
európsku identitu a dôraz na politiku ako verejnú službu,

b)

podporu princípov liberálnej zastupiteľskej demokracie ako najlepšieho spôsobu
spravovania vecí verejných,

c)

budovanie dôvery k fungujúcim verejným inštitúciám,

d)

opatrenia proti zneužívaniu verejnej moci kvôli osobným, podnikateľským či
straníckym záujmom,

e)

posilnenie nestrannosti, profesionality a akcieschopnosti verejných inštitúcií,
ktoré majú ochranu verejného záujmu, rovnosť pred zákonom a kontrolu
výkonnej moci presadzovať z úradnej a zákonnej povinnosti,
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f)

zásadné zlepšenie verejných služieb a politík, osobitne vzdelávania a
zdravotníctva,

g)

zvyšovanie kvality života všetkých obyvateľov Slovenskej republiky,

h)

podporu rodiny ako základného oporného bodu spoločnosti,

i)

motiváciu k vytváraniu predvídateľného a atraktívneho podnikateľského
prostredia,

j)

prenos znalostí a zručností z nadnárodných firiem do zvyšku ekonomiky, posun
smerom k inovatívnym podnikom, posilnenie domácej kúpnej sily, rozvoj
ekonomiky služieb a regionálne vyváženejší rast,

k)

obhajobu euroatlantického bezpečnostného priestoru ako základnú
zahraničnopolitickú kotvu Slovenskej republiky a Európskej únie ako
najlepšieho miesta pre jej rozvoj,

l)

trvalo udržateľný rozvoj a ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt Slovenskej
republiky.
Článok III.
Členstvo v strane

1. 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 (ďalej len „občan“), ktorý dovŕšil 18 rokov
veku a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
2. Osoba, ktorá má záujem o členstvo v strane
a) urobí písomné vyhlásenie o tom, že sa stotožňuje so Stanovami, programovými
zásadami a cieľmi činnosti strany, a
b) vyplní písomnú prihlášku, v ktorej uvedie dôvody, pre ktoré sa o členstvo v strane
uchádza, a ktorú doručí na adresu strany alebo na inú adresu určenú Predsedníctvom.
3. Členom strany sa stáva osoba, ktorú po posúdení jej žiadosti prijalo za riadneho člena
Predsedníctvo strany alebo ním určený orgán a zaplatí členské.
4. Člena strany, ktorý preukazuje mimoriadnu aktivitu v prospech strany, môže
Predsedníctvo strany vymenovať za aktívneho člena. Status aktívneho člena strany
udeľuje a obnovuje Predsedníctvo na základe hodnotenia aktivity členov strany.
Výkonom právomoci podľa prvej vety môže Predsedníctvo poveriť iné orgány strany;
tým nie je dotknuté právo Predsedníctva strany poverenie vziať späť. Podrobnosti o
kritériách pre udeľovanie a odoberanie statusu aktívneho člena strany ustanoví
Predsedníctvo strany.
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5. Zakladajúcim členom strany sa stáva osoba, ktorej členstvo schválil Prípravný výbor do
termínu konania prvého Snemu strany.
6.

Členom strany sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo politického hnutia.

7. Vnútorný predpis Predsedníctva ustanoví
a) okolnosti, za ktorých rozhoduje o vymenovaní za aktívneho člena strany iný orgán
strany,
b) podrobnosti o náležitostiach písomného vyhlásenia, písomnej prihlášky a spôsobe
ich náhrady elektronickou formou.

Článok IV.
Zánik alebo prerušenie členstva
1. Členstvo v strane zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

smrťou člena,
vystúpením zo strany,
vstupom do inej strany alebo hnutia,
vylúčením zo strany,
stratou spôsobilosti na právne úkony,
zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej
únie; to neplatí, ak došlo k strate druhého alebo ďalšieho občianstva a členovi
strany ostalo zachované občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského
štátu Európskej únie,
h) nezaplatením členského príspevku ani v lehote určenej vo výzve na dodatočné
zaplatenie,
i) z dôvodov predpokladaných Etickým kódexom strany vydaným Predsedníctvom
strany.

2. Člena strany môže vylúčiť zo strany rozhodnutím Predsedníctvo strany z nasledujúcich
dôvodov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,
uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov pri vyplnení prihlášky za člena
strany,
deklarovanie názorov, ktoré sú nezlučiteľné s programovými zásadami a cieľmi
činnosti strany,
konanie, ktoré je v rozpore s programovými zásadami a cieľmi činnosti strany,
konanie, ktoré je v rozpore s všeobecne uznávanými morálnymi zásadami,
závažné porušenie Etického kódexu vydaného Predsedníctvom strany.
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3. V rozhodnutí o vylúčení zo strany musí byť uvedený presný dôvod vylúčenia podľa
odseku 2, ako aj zdôvodnenie, a musí sa danému členovi doručiť. Člen strany môže
podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
rozhodnutia Predsedovi strany. Predseda strany vo veci rozhodne s konečnou
platnosťou najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia odvolania podľa
predchádzajúcej vety. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal
rozhodnutie, ktorým rozhodnutie Predsedníctva o vylúčení zo strany zrušil v celom
rozsahu.
4. Členstvo v strane sa prerušuje, ak o to člen strany písomne požiada Predsedníctvo
strany. Členstvo v strane sa automaticky prerušuje ustanovením do funkcie, pri ktorej
všeobecne záväzné právne predpisy vylučujú členstvo v politickej strane alebo hnutí, ak
sa člen strany ešte pred ustanovením do takejto funkcie členstva nevzdal. Členstvo v
strane sa automaticky obnovuje uplynutím obdobia, na ktoré člen žiadal prerušiť
členstvo alebo ukončením pôsobenia člena vo funkcii podľa predchádzajúcej vety.
5. Predsedníctvo strany môže prerušiť členstvo tomu členovi, voči ktorému existuje
dôvodné podozrenie zo závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov,
ak je takéto podozrenie spôsobilé poškodiť vnímanie strany verejnosťou. O zrušení
prerušenia členstva rozhoduje Predsedníctvo strany na žiadosť dotknutého člena, ak
uplynuli dôvody prerušenia.
6. Podrobnosti o postupe podľa tohto článku ustanoví Predsedníctvo strany v rámci
Organizačného poriadku.
Článok V.
Práva a povinnosti členov strany
1. Člen strany má v súlade s týmito Stanovami a vnútornými predpismi strany právo
najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov strany a predkladať návrhy,
spolupracovať na príprave a realizácii programu strany,
zúčastniť sa vnútorného života strany, obracať sa s otázkami na príslušné orgány
strany, a dostať odpovede na tieto otázky bez zbytočného odkladu,
zúčastniť sa na rokovaniach o veciach, ktoré sa ho osobne týkajú,
slobodne sa vyjadrovať o činnosti jednotlivých funkcionárov strany a orgánov
strany,
byť právne zastupovaný a podporovaný v činnostiach, ktoré vykonáva v záujme
strany a v súlade s jej Stanovami a programom.

2. Uplatnenie práva podľa odseku 1 písm. a) sa pri voľbách delegátov Snemu vykonáva
spôsobom upraveným v Čl. VIII. ods. 4.
3. Člen strany má povinnosť:
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a)
b)
c)
d)

dodržiavať Stanovy, vnútorné predpisy strany a zákony Slovenskej republiky,
dodržiavať uznesenia orgánov strany,
realizovať programové zásady a ciele činnosti strany,
svedomito plniť úlohy súvisiace s funkciou, do ktorej bol zvolený alebo
menovaný, uhrádzať riadne a včas určený členský príspevok,
e) neposkytovať dôverné stranícke informácie tretím osobám,
f) oznamovať Kancelárii bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov
uvedených v prihláške za člena strany.
4. Člen strany je povinný hradiť ročný členský príspevok. Podrobnosti o platení členského
príspevku ustanoví Predsedníctvo v rámci Organizačného poriadku; Predsedníctvo v ňom
môže ustanoviť odchylnú výšku členského príspevku najmä v závislosti od verejnej
funkcie zastávanej členom, príjmov člena alebo podmienky odpustenia povinnosti hradiť
členský príspevok.
Článok VI.
Všeobecné pravidlá
1. Zasadnutia orgánov strany sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov príslušného orgánu. Ak orgán strany nebol opakovane
uznášaniaschopný, Predsedníctvo strany môže rozhodnúť o tom, že na zasadnutí orgánu
strany postačuje účasť iného počtu členov.
2. K rozhodnutiu jednoduchou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov prítomných členov príslušného straníckeho orgánu.
3. K rozhodnutiu kvalifikovanou väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov všetkých členov príslušného straníckeho orgánu.
4. Zástupca nadriadeného straníckeho orgánu sa môže zúčastniť rokovaní podriadených
orgánov strany s poradným hlasom.
5. Voľba členov orgánov strany a voľba v iných personálnych otázkach prebieha tajným
hlasovaním.
6. Všetky kolektívne orgány môžu rozhodovať aj formou per rollam, ak nie je uvedené
inak. Návrh na rozhodnutie per rollam predkladá osoba oprávnená zvolať rokovanie
orgánu. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne i elektronicky.
Podrobnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá Predsedníctvo.
7. Všetky kolektívne orgány, ktoré môžu rokovať per rollam, môžu rokovať aj
prostredníctvom zvukového alebo zvukovoobrazového prenosu.
8. Podrobnosti o pravidlách týkajúcich sa hlasovania orgánov strany ustanoví
Predsedníctvo v rámci Organizačného poriadku.
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Článok VII.
Organizačná štruktúra a orgány strany
1. Organizačnú štruktúru strany tvoria orgány strany, organizačné jednotky a Kancelária.
2. Orgánmi strany sú:
a) Snem,
b) Predsedníctvo
ba) Predseda,
bb) Podpredsedovia,
bc) členovia Predsedníctva,
c) Etická komisia,
d) Revízna komisia.
3. Organizačnými jednotkami sú územné skupiny, odborné skupiny a iné iniciatívy.

Článok VIII.
Snem
1. Najvyšším orgánom strany je Snem, ktorého zloženie stanovujú odseky 2 až 4 tohto
článku.
2. Delegátmi na ustanovujúcom Sneme sú všetci členovia strany.
3. Riadny snem tvoria delegáti Snemu, ktorí sú členmi strany a delegátmi snemu sa stali
podľa pravidiel ustanovených v tomto článku.
4. Riadny aj Mimoriadny Snem musí mať minimálne 27 delegátov.
5. Ak počet členov strany neprevyšuje 300 členov, delegátom na Sneme je každý člen
strany.
6. Ak počet členov strany prevýši 300 členov,
a) delegátmi na Sneme sú členovia Predsedníctva,
b) delegátmi na Sneme sú členovia strany, ktorí sú verejnými funkcionármi podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. alebo
poslancami obecných zastupiteľstiev, pokiaľ počet takýchto delegátov nie je vyšší
ako 100; ak je počet členov strany určených podľa časti vety pred bodkočiarkou vyšší
ako 100, delegátmi na Sneme sú členovia strany podľa časti vety pred bodkočiarkou
v nadväznosti na koeficient postavenia verejných funkcionárov a poslancov
obecných zastupiteľstiev vydaný Predsedníctvom strany na základe posúdenia

c)

jednotlivých verejných funkcií a rozsahu zodpovednosti, ktorá sa spája s jej
výkonom,
delegátmi na Sneme sú členovia strany, ktorí majú status aktívneho člena strany,
pokiaľ počet takýchto delegátov nie je vyšší ako 100; ak je počet členov strany
určených podľa časti vety pred bodkočiarkou vyšší ako 100, delegátmi na sneme sú
členovia strany podľa časti vety pred bodkočiarkou v nadväznosti na koeficient
postavenia aktívneho členstva vydaný Predsedníctvom strany na základe posúdenia
jednotlivých druhov, rozsahu a náročnosti aktivity, najviac 100 delegátov na Sneme
je volených členmi strany podľa územného princípu a výsledkov strany v
posledných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v nadväznosti na
koeficient zásluhovosti regiónu vydaný Predsedníctvom strany na základe posúdenia
výsledkov strany v jednotlivých celkoch Slovenskej republiky.

7. Delegátmi mimoriadneho Snemu sú
predchádzajúceho mimoriadneho Snemu.

delegáti

posledného

Snemu

alebo

8. Stály zoznam členov strany podľa jednotlivých kategórií vedie Kancelária.
9. Predpokladom pôsobenia delegáta na Sneme je predchádzajúci písomný alebo
elektronický súhlas s týmto pôsobením. Ak súhlas prejaví nižší počet osôb ako 100
podľa odseku 4 písm. b) až d), delegátmi na Sneme sú osoby, ktoré súhlas udelili.
10. Snem zasadá spravidla raz ročne. O zvolaní a mieste konania Snemu rozhoduje
Predsedníctvo.
11. Na návrh najmenej tretiny územných skupín a odborných skupín Predsedníctvo zvolá
Mimoriadny Snem v lehote do dvoch mesiacov od doručenia návrhu. Mimoriadny Snem
môže zvolať aj Predsedníctvo, ak sa na tom uznesie nadpolovičnou väčšinou všetkých
svojich členov. Predsedníctvo zvolá Mimoriadny Snem vždy, ak sa v priebehu jeho
funkčného obdobia uvoľní funkcia Predsedu.
12. Snem schvaľuje rozhodnutie o:
a)

o prijatí nových Stanov, ich zmenách a doplneniach a o prípadných zmenách a
doplneniach týchto Stanov,
b) voľbe a odvolaní Predsedu,
c) voľbe a odvolaní Podpredsedov a členov Predsedníctva,
d) voľbe a odvolaní členov Etickej komisie a členov Revíznej komisie
e)
f)
g)
h)
i)

programe strany a o jeho zmenách,
zlúčení strany s inou politickou stranou alebo hnutím,
zásadných otázkach smerovania a činnosti strany,
zmeny názvu strany a skratky strany,
dobrovoľnom zrušení strany

j)

ďalších záležitostiach, ak tak ustanovujú tieto Stanovy.

13. Delegát Snemu môže predkladať personálne návrhy a návrhy na uznesenia a na doplnenie
programu pred konaním snemu vo forme a v lehote určenej Rokovacím a volebným
poriadkom Snemu, ktorý schvaľuje Predsedníctvo.
14. Snem nemôže rozhodovať per rollam.
15. Každý delegát Snemu má pri schvaľovaní rozhodnutia Snemu jeden hlas. Delegát
Snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako
člen Etickej komisie alebo Revíznej komisie.
16. Zo zasadnutia Snemu sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.

Článok IX.
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je hlavným výkonným orgánom strany.
2. Zasadnutie Predsedníctva zvoláva a vedie Predseda alebo ním poverený Podpredseda.
Zasadnutie Predsedníctva sa zvoláva bezodkladne aj na návrh aspoň jednej tretiny
členov Predsedníctva.
3. Ak v Stanovách nie je ustanovené inak, rozhoduje Predsedníctvo väčšinou prítomných
členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu. Podrobnosti o rokovaní
Predsedníctva ustanoví Predsedníctvo v rámci Organizačného poriadku.
4. Členmi Predsedníctva sú:
a)
b)
c)
d)
e)

Predseda,
traja Podpredsedovia,
najmenej piati a najviac ôsmi ďalší členovia Predsedníctva, ktorých volí Snem,
osoby podľa odseku 8,
kooptovaní členovia Predsedníctva.

5. Voľbe členov Predsedníctva predchádza zvolenie predsedu strany a podpredsedov
strany. Po zvolení predsedu strany a podpredsedov strany Snem pristúpi k voľbe
zvyšných členov Predsedníctva. Dve tretiny členov Predsedníctva musia byť zvolené
Snemom. Postup pri vzniku členstva v Predsedníctve podľa bodov 8 a 10 tohto článku
je účinný iba v prípade dodržania dvojtretinového kvóra pre volených členov
Predsedníctva Snemom.
6. Predseda a Podpredsedovia sú volení nadpolovičnou väčšinou Snemu na štyri roky. V
priebehu funkčného obdobia môže Predsedu odvolať Snem trojpätinovou väčšinou
prítomných delegátov. V priebehu funkčného obdobia môže Podpredsedu odvolať
Snem nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Po uplynutí funkčného obdobia
je opätovná voľba možná.

7. Funkčné obdobie zvyšných členov Predsedníctva je štyri roky, ak Stanovy neustanovujú
inak. Voľby zvyšných členov Predsedníctva sa konajú tak, že každý rok Snem zvolí
štvrtinu takýchto členov Predsedníctva, pričom funkčné obdobia jednotlivých členov
Predsedníctva sú posunuté tak, aby sa každý rok končilo funkčné obdobie dvom z nich.
Ak Snem volí naraz viac ako dvoch členov Predsedníctva podľa predchádzajúcej vety,
rozhodne o kratšom funkčnom období príslušných členov Predsedníctva tak, aby sa
dodržalo pravidlo určené v predchádzajúcej vete. Členov Predsedníctva podľa prvej
vety volí a pred skončením funkčného obdobia môže odvolať Snem nadpolovičnou
väčšinou prítomných delegátov. Opätovná voľba je možná.
8. Z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva aj tí členovia strany, ktorí sú zároveň
predsedom alebo predsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedom
alebo podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky, členom alebo členkou
vlády Slovenskej republiky, alebo predsedom alebo predsedníčkou poslaneckého klubu v
Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj zástupca poslancov Európskeho parlamentu.
Ak strana nemá zriadený poslanecký klub v Národnej rade Slovenskej republiky, za
jeho predsedu alebo predsedníčku sa považuje člen strany zvolený členmi strany, ktorí sú
poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Zástupca poslancov Európskeho
parlamentu je zvolený poslancami Európskeho parlamentu spomedzi členov strany, ktorí
sú poslancami Európskeho parlamentu. V prípade rovnosti hlasov určuje zástupcu
poslancov Európskeho parlamentu vyšší počet preferenčných hlasov v posledných
voľbách do Európskeho parlamentu.
9. Ak skončí funkcia členovi Predsedníctva pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže
Predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou všetkých členov na jeho miesto kooptovať
nového člena Predsedníctva. Právomoc Predsedníctva podľa prvej vety sa nevzťahuje
na skončenie funkcie Predsedu.
10. Predsedníctvo môže dvojtretinovou väčšinou všetkých členov kooptovať aj najviac
dvoch dodatočných členov Predsedníctva.
11. Funkcia člena Predsedníctva kooptovaného podľa odsekov 9 alebo 10 skončí dňom
uskutočnenia najbližšieho Snemu; tým nie je dotknutá možnosť opätovnej voľby.
12. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
a) rozhodovať o prijatí za člena strany a o vylúčení zo strany,
b) hodnotenie aktivity členov,
c) prijímať, meniť a rušiť Organizačný poriadok, Finančný poriadok a ďalšie
vnútorné predpisy strany, ak ich schválenie nie je Stanovami vyhradené Snemu,
d) schvaľovať kandidátne listiny do volieb do orgánov verejnej moci a schvaľovať
nominácie strany do orgánov verejnej moci a iných subjektov,
e) rozhodovať o vytvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií,
f) vytvárať svoje poradné orgány,

g) dočasne poveriť členov strany výkonom funkcií, do ktorých kandidátov zvolil
Snem a boli uvoľnené, a to na obdobie do najbližšieho Snemu, prípadne
Mimoriadneho Snemu,
h) schvaľovať rozpočet strany,
i) vydávať osvedčenia delegátom Snemu,
j) rozhodovať o mieste konania Snemu, a zvolať Mimoriadny Snem,
k) na návrh Predsedu schvaľovať výročnú správu o činnosti strany,
l) ukladať úlohy územným a odborným skupinám a každoročne vyhodnocovať ich
činnosť,
m) nadväzovať spoluprácu s predstaviteľmi a organizáciami občianskej spoločnosti,
n) voliť a odvolávať Kancelára,
o) rozhodovať o kooptácii členov Predsedníctva podľa odsekov 9 a 10,
p) rozhodovať o všetkých otázkach, o ktorých podľa týchto Stanov nerozhodujú iné
orgány strany.
13. Člen Predsedníctva nemôže byť členom Etickej komisie alebo členom Revíznej
komisie.
Článok X.
Predseda a Podpredsedovia
1. Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. Predsedu v jeho neprítomnosti
zastupuje ním poverený Podpredseda.
2. Predseda najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva,
predkladá politické a iné správy na zasadnutia Predsedníctva a Snemu,
koordinuje činnosť členov Predsedníctva,
vypracúva a predkladá Predsedníctvu Podpisový poriadok, ktorý Predsedníctvo
berie na vedomie,
zodpovedá sa Snemu za vnútorný stav strany a plnenie jej programových a
politických cieľov,
zastupuje stranu navonok.

3. Podpredseda na základe poverenia Predsedníctva najmä:
a) koordinuje činnosť územných skupín, odborných skupín a iných iniciatív,
b) rozvíja vzťahy strany s partnerskými politickými subjektmi v Európskej únii a v
zahraničí.
Článok XI.
Konanie v mene strany

1. V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne Predseda strany, a to
tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a
priezvisku pripojí svoj podpis.
2. V rozsahu vymedzenom v plnomocenstve, ktoré udelil Predseda strany, je oprávnený
v mene strany konať aj zamestnanec strany alebo iná osoba.
Článok XII.
Etická komisia
1. Etická komisia je rozhodcovským orgánom strany, ktorý rozhoduje spory v rámci strany.
2. Etická komisia tiež posudzuje porušenia povinností uvedených v Etickom kódexe, v
iných vnútrostraníckych dokumentoch a vo všeobecných záväzných právnych
predpisoch členmi strany. Zaujíma stanovisko k podnetom iných orgánov strany,
fyzických osôb a právnických osôb, ak z podnetu vyplýva podozrenie, že člen strany sa
dopustil porušenia Etického kódexu alebo iných predpisov v strane. Etická komisia
predkladá Predsedníctvu strany stanovisko k podnetu a návrh ďalšieho postupu. Etická
komisia tiež zaujíma stanovisko ku konaniu člena strany z vlastnej iniciatívy v prípade
verejne známych, alebo medializovaných skutočností.
3. Predsedníctvo môže poveriť Etickú komisiu posúdením aj iných záležitosti, kde je
potrebné zaujať stanovisko.
4. Etická komisia má 13 členov. Členov Etickej komisie volí a odvoláva Snem strany na
dva roky. Predsedu a podpredsedu Etickej komisie volí a odvoláva Etická komisia
spomedzi svojich členov väčšinou všetkých členov.
5. Člen Etickej komisie nemôže byť členom Predsedníctva, alebo členom Revíznej komisie.
6. Podrobnosti o výkone právomocí Etickej komisie podľa týchto stanov ustanoví Etický
kódex vydaný Predsedníctvom strany.
Článok XIII.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom strany. Revízna komisia dohliada na
hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s
majetkom strany.
2. Revízna komisia má troch členov, ktorých volí a odvoláva Snem na dva roky. Predsedu
Revíznej komisie volí a odvoláva Revízna komisia spomedzi svojich členov väčšinou
všetkých členov.

3. Člen Revíznej komisie nemôže byť členom Predsedníctva a členom Etickej komisie.
4. Podrobnosti o výkone právomocí Revíznej komisie podľa týchto stanov ustanoví Kódex
Revíznej komisie vydaný Predsedníctvom strany.
Článok XIV.
Kancelária
1. Kancelária zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej,
technickej a hospodárskej. Kancelária najmä vedie evidenciu členov strany.
2. Na čele Kancelárie je Kancelár, ktorého volí a odvoláva Predsedníctvo bez časového
obmedzenia jeho funkčného obdobia. Kancelár je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí
Predsedníctva s poradným hlasom.
3. Podrobnosti o vnútornej štruktúre a organizácii Kancelárie, o náplni práce jednotlivých
pracovníkov a ich oprávneniach a povinnostiach určí Organizačný poriadok, ktorý vydá
Predsedníctvo.
Článok XV.
Územné skupiny, odborné skupiny a iné iniciatívy
1. Členovia strany sa združujú v územných skupinách a odborných skupinách. Územné
skupiny a odborné skupiny vykonávajú činnosť najmä na základe princípu samosprávy.
Zoznam a štruktúru územných skupín a odborných skupín schvaľuje Predsedníctvo.
Vnútorný predpis Predsedníctva môže ustanoviť odlišné úrovne a názvy územných
skupín a odborných skupín.
2. Iné iniciatívy vykonávajúce činnosť v prospech strany podliehajú registrácii
Predsedníctvom strany.
3. Podrobnosti o činnosti územných skupín, odborných skupín a iných iniciatív ustanoví
Predsedníctvo vnútorným predpisom.
Článok XVI.
Zásady hospodárenia strany
1. Strana hospodári podľa rozpočtu schváleného Predsedníctvom v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a Stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na
kalendárny rok.
2. Strana vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v
súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi
strany.
3. Príjmy strany a majetok strany tvoria

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

príjmy z členských príspevkov,
príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
príjmy z dedičstva,
príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,
výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
príjmy z pôžičiek a úverov,
príspevky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

4. Všetky orgány strany sú povinné dbať o to, aby majetok strany bol využívaný čo
najhospodárnejšie, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so
Stanovami. Dar poskytnutý strane na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len
so súhlasom darcu.
5. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia strany za záväzky strany
ani nezodpovedajú, ani neručia. Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a uzatvárať
zmluvy o tichom spoločenstve.
6. Podrobnosti o hospodárení
Predsedníctvom.

strany

upraví

Finančný

poriadok

schvaľovaný

7. Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia. Strana môže prijať dar alebo iné
bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu
nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné
bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy, to neplatí, ak hodnota daru alebo
iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000
eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe
ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie.
8. Strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy podľa Článku XVI. ods. 3 písm. a), b) a h) týchto Stanov najviac 3 500 000 eur.
Článok XVII.
Zánik strany a spôsob naloženia s majetkovým zostatkom
1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz
strany z registra strán. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez
likvidácie.

2. Strana sa ruší:
a)
dobrovoľným zrušením,
b)
zlúčením s inou stranou,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
d) rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o rozpustení strany, ktoré nebolo
zrušené Ústavným súdom Slovenskej republiky,
e)
z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
3. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu
alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
4. Snem v prípade zrušenia strany s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a výške
jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý v tomto prípade vyplynie z likvidácie majetku
a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem v rozhodnutí o
zrušení strany.
Článok XVIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Funkčné obdobie prvého Predsedu strany a Podpredsedov strany končí zvolením
nového predsedu Snemom, ktorý sa uskutoční do 60 dní po voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky. Opätovná voľba je možná.
2. Prvá voľba zvyšných členov Predsedníctva sa uskutoční tak, že osem členov
Predsedníctva (okrem Predsedu strany a Podpredsedov strany) je zvolených na funkčné
obdobie vylosované každej dvojici z týchto členov Predsedníctva, a to zo štyroch
možných funkčných období: jednoročného, dvojročného, trojročného a štvorročného
funkčného obdobia. Opätovná voľba je možná. V prípade uvoľnenia miesta člena
Predsedníctva počas funkčného obdobia, zvolí Snem nového člena Predsedníctva na
štvorročné funkčné obdobie. Funkčné obdobie člena predsedníctva končí dňom
najbližšieho Snemu po uplynutí príslušného obdobia.
3. Organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami a nemajú právo na získanie
majetku vo vlastnom mene, ani na hospodárenie s majetkom strany na vlastný účet.
Rovnako nemajú právo nadobúdať iné majetkové práva a nemajú právo konať a
zaväzovať sa v mene strany.
4. Z rokovania každého orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa v lehote 7 dní
zasiela Kancelárii strany.
5. V čase po doručení zaregistrovaných Stanov splnomocnencovi Prípravného výboru až
do konania ustanovujúceho Snemu vykonáva právomoci a povinnosti Predsedu

splnomocnenec, a to v súlade so Stanovami a v rozsahu ustanovenom všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6. Ustanovujúci Snem je splnomocnenec povinný zvolať tak, aby sa konal do 3 mesiacov
odo dňa vzniku strany. Jeho účastníkmi sú všetci členovia strany prijatí predo dňom
konania ustanovujúceho Snemu.
7. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení
právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti
účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Článok XIX.
Zmena stanov
1. Tieto Stanovy je možné meniť a dopĺňať len rozhodnutím Snemu a to trojpätinovou
väčšinou prítomných delegátov Snemu.
2. Snem môže s prijatím rozhodnutia o zmene Stanov súčasne rozhodnúť o vydaní úplného
znenia Stanov.

Článok XX.
Platnosť a účinnosť stanov
1. Prvé Stanovy boli schválené prípravným výborom dňa 08. decembra 2017 v Bratislave.
Vstúpili do platnosti a nadobudli účinnosť dňom registrácie strany ako politickej strany
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2. Návrh na zápis zmeny zaregistrovaných Stanov je povinný Predseda podať ministerstvu
vnútra do 15 dní od schválenia zmeny Snemom. Snem je oprávnený zvoliť aj členov
orgánov, ktoré boli vytvorené až zmenou Stanov, pričom ich funkčné obdobie začína
plynúť až zaregistrovaním zmeny Stanov na ministerstve vnútra.

V Bratislave, dňa 30.09.2019
___________________
Miroslav Beblavý
predseda strany SPOLU - občianska demokracia

