ETICKÝ KÓDEX
POLITICKEJ STRANY SPOLU – OBČIANSKA DEMOKRACIA

PREAMBULA
Politická strana SPOLU – občianska demokracia (ďalej len „SPOLU“ alebo „strana“) sa hlási k
hodnotám Novembra 1989 a má ambíciu reprezentovať rastúcu časť občanov Slovenskej
republiky, ktorá sa necíti byť reprezentovaná nikým. Medzi svoje hlavné programové priority
SPOLU zaraďuje Silnú a modernú ekonomiku, Spravodlivý štát, Zdravotnú starostlivosť a
vzdelávanie, Proeurópsku orientáciu a Enviromentálnu ochranu.
SPOLU si je plne vedomá, že žiadne ambiciózne ciele nemôžu ospravedlniť nečestné konanie.
Dôležitý je preto rovnako aj spôsob dosahovania stanovených cieľov. SPOLU prikladá dôraz na
dodržiavanie etických pravidiel, a to či pri plnení straníckych povinností, vykonávaní verejných
funkcií alebo pri vystupovaní na verejnosti zo strany jej členov.
V snahe predchádzať, ako aj identifikovať, prešetrovať a potrestať prípadne individuálne
zlyhania bol Predsedníctvom SPOLU dňa ............. prijatý súbor etických opatrení, ktoré
predstavujú základný nástroj pre jej členov pre vyhodnocovanie dovoleného a zakázaného
konania.

Čl. I
Člen strany sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a povinnosti uvedené v tomto Etickom kódexe a
aktívne ich presadzovať pri výkone straníckej činnosti.

Čl. II
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OBMEDZENIA
(1) Člen strany aktívne pomáha chrániť základné práva a slobody, ako aj princípy demokratického
a právneho štátu.
(2) Člen strany dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy strany a riadne
si plní zákonné povinnosti, ako aj povinnosti uložené orgánmi strany.
(3) Člen strany nesmie zneužiť postavenie člena strany a nesmie zamlčať dôležité skutočnosti,
ktoré môžu poškodiť dobré meno strany.
(4) Člen strany rešpektuje názorové rozdiely reprezentované inými demokratickými stranami a
hnutiami.

(5) Členstvo v strane nemôže vzniknúť osobe, ktorá vedome spolupracovala so Štátnou
bezpečnosťou alebo ktorej politická minulosť vyvoláva dôvodné podozrenie, že napomáhala
komunistickému režimu pri potlačovaní základných práv a slobôd.
(6) Ak na kandidačnej listine strany kandiduje do verejnej funkcie osoba, ktorá nie je
členom strany, je povinná plniť povinnosti vyplývajúce kandidátovi z tohto Etického
kódexu, prípadne iných interných dokumentov strany v rovnakom rozsahu ako člen strany
SPOLU.

Čl. III
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE
(1) Pri výkone verejnej funkcie člen strany presadzuje ciele strany SPOLU a koná vždy so
zreteľom na záujmy občanov Slovenskej republiky.
(2) Ak člen strany vykonáva verejnú funkciu pri nakladaní s verejnými prostriedkami, postupuje
v súlade so zásadami transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.
(3) Člen strany pri výkone verejnej funkcie nebude reprezentovať žiadne súkromné záujmy a
zaväzuje sa
a) zdržať sa konania, ktoré by vytváralo v očiach verejnosti pochybnosti o nestrannosti,
b) vykonávať verejnú funkciu odborne na základe najnovších poznatkov pri správe veci
verejných,
c) zverejniť všetky vedľajšie príjmy, ak prevyšujú 1000 Eur jednorazovo alebo súhrne ročne
od jedného zdroja a súčasne nepodliehajú deklaračnej povinnosti podľa osobitných
predpisov,
d) zverejniť domáce alebo zahraničné cesty, ubytovania a pobyty, vrátane zdrojov ich
financovania, ak náklady prevyšujú 1000 Eur a neboli uhradené orgánom, kde člen strany
verejnú funkciu vykonáva,
e) zdržať sa zamestnania alebo obchodných vzťahov súvisiacich s výkonom funkcie jeden
rok po odchode z verejnej funkcie.
Predsedníctvo príjme uznesenie upravujúce, na ktoré verejné funkcie sa vzťahujú povinnosti
podľa písmen c), d) a e) tohto odseku.

Čl. IV
PRIJATIE DAROV A FINANCOVANIE KAMPANE
(1) Pri prijatí každého daru alebo bezodplatného plnenia posudzuje člen strany spoločenskú
dôveryhodnosť darcu so zreteľom na zachovanie povesti strany SPOLU.
(2) V prípade pochybností sa člen strany obráti na Etickú komisiu, ktorá ho usmerní ako v danej
veci postupovať.

Čl. V
KONFLIKT ZÁUJMOV A OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
(1) Konflikt záujmov je situácia, kedy z osobných dôvodov alebo z dôvodu súkromného záujmu
je alebo mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon verejnej funkcie alebo
funkcie člena strany, a plnenie z toho plynúcich úloh. Súkromný záujem zahŕňa možnú výhodu
pre člena strany, jeho rodinu, priateľov, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými
má člen strany súkromné alebo obchodné vzťahy.
(2) Člen strany nepripustí narušenie alebo ohrozenie nestranného a objektívneho výkonu
verejnej funkcie alebo funkcie člena strany, a plnenie z toho plynúcich úloh.
(3) Povinnosťou člena strany je deklarovať aj možný konflikt záujmov a v závislosti od situácie
sa zdržať rozhodovania v takejto veci.
(4) V prípade pochybností sa člen strany obráti na Etickú komisiu, ktorá ho usmerní ako v danej
veci postupovať.
(5) Člen strany oznámi bez zbytočného odkladu Etickej komisii vznesenie obvinenia orgánmi
činnými v trestnom konaní voči jeho osobe alebo osobe, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti.

Čl. VI
SOCIÁLNE SIETE A PREJAVY NA VEREJNOSTI
(1) Člen strany sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich
informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť strany alebo iných členov strany.
(2) Člen strany šíri informácie na sociálnych sieťach iba z dôveryhodných zdrojov.
(3) Člen strany na verejnosti alebo na sociálnych sieťach:
- používa slušný prejav rešpektujúci názorové odlišnosti,
- aktívne podporuje iných členov strany v diskusiách na sociálnych sieťach,
- vnútrostranícke záležitosti rieši s poverenými predstaviteľmi strany neverejne.
(4)
Člen strany sa zdržiava akýchkoľvek negatívnych prejavov voči osobám, ktoré nie sú
členmi strany ale kandidujú na kandidačnej listine strany, alebo s podporou strany a osobám, ktoré
nie sú členmi strany, ale so stranou aktívne spolupracujú a to na sociálnych sieťach ako aj na
verejnosti.

Čl. VII
CHRÁNENÉ OZNAMOVANIE
(1) Akékoľvek porušenie povinností uvedených v tomto Etickom kódexe, v iných
vnútrostraníckych dokumentoch a vo všeobecných záväzných právnych predpisoch je konanie,
ktoré má člen strany povinnosť oznámiť Etickej komisii.

(2)
Na
tento
účel
bola
etickakomisia@stranaspolu.sk.

vytvorená

komunikačná

emailová

adresa:

Čl. VIII
KONANIE ETICKEJ KOMISIE
(1) Porušenie povinnosti uvedených v tomto Etickom kódexe posudzuje predseda Etickej
komisie z vlastného podnetu alebo na základe podnetu podľa článku VII.
(2) Na účely preskúmania podnetu predseda Etickej komisie zriadi ad hoc komisiu zloženú
najmenej z troch členov. Počet členov musí byť nepárny. Členov ad hoc komisie vymenúva
predseda Etickej komisie z členov Etickej komisie..
(3) Ak predseda Etickej komisie dospeje na základe rozhodnutia ad hoc komisie k záveru, že
došlo k porušeniu Etického kódexu, predloží návrh na rozhodnutie o disciplinárnom previnení
Predsedníctvu.
(4) Spolu s návrhom na rozhodnutie o disciplinárnom previnení predseda Etickej komisie
predloží aj návrh na disciplinárne potrestanie. Predseda Etickej komisie v závislosti od
závažnosti disciplinárneho previnenia navrhne:
a) písomne upozornenie,
b) odvolanie z funkcií v strane a zákaz ich vykonávať po dobu, maximálne dvoch rokov,
c) vylúčenie zo strany SPOLU.
(5) Konanie a rozhodovanie Etickej komisie upravuje podrobnejšie Disciplinárny poriadok.

Čl. IX
SPLNOMOCŇUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predsedníctvo poveruje Predsedu strany, aby informoval všetkých členov strany o prijatí
Etického kódexu.
Etický kódex je platný a účinný dňom jeho schválenia Predsedníctvom strany.

V Bratislave, dňa

