
 

 

 

 

 

 

 

STANOVY 

politickej strany 

HLAS – sociálna demokracia 

 

ČASŤ I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Názov, sídlo a ďalšie ustanovenia 

1. Tieto stanovy sú vypracované v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (SR) a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Strana HLAS – sociálna demokracia (ďalej len 

„strana“) je založená na základe vôle členov prípravného výboru a vzniká zapísaním do registra 

politických strán vedenom Ministerstvom vnútra SR v súlade so zákonom č. 85/2005 Z. z. o 

politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

Predmetom činnosti strany je politická a iná činnosť podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

2. Názov strany je „HLAS – sociálna demokracia“. Skratka sa nepoužíva. 

3. Strana je právnická osoba s územnou pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a 

Európskej únie. 

4. Sídlom strany je hl. mesto SR Bratislava 

 



Článok 2  

Program a ciele činnosti strany 

1. Strana funguje v zmysle zásad demokracie, rovnosti a dobrovoľnosti členstva v strane. 

Predpokladom členstva v strane je iba dobrovoľný prejav vôle fyzickej osoby, ktorá sa o toto 

členstvo uchádza pre seba a ktorá spĺňa požiadavky na členstvo v strane podľa týchto Stanov. 

2. Programovými cieľmi strany, ktoré sa v rámci svojej činnosti snaží presadiť sú najmä: 

a) dôstojný život človeka, 

b) zabezpečenie a posilnenie sociálnych práv obyvateľov, 

c) poskytnúť ochranu a pomoc rodinám, seniorom, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú 

aby im štát poskytoval podporu, 

d) zabezpečenie solidarity v spoločnosti, 

e) dôraz na spravodlivosť, právny štát a etické hodnoty v spoločnosti, aktívny boj proti 

korupcii, 

f) zabezpečenie modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti dostupnej pre všetkých 

obyvateľov a zároveň poskytnutie dôstojných pracovných podmienok pre zamestnancov 

v zdravotníctve, 

g) garancia dostupnosti vzdelania vo všetkých stupňoch, dôraz na podporu kvalitnej 

vedecko-výskumnej činnosti a konkurencie-schopnosti slovenských vzdelávacích inštitúcií 

v európskom i svetovom meradle, 

h) vytvárať také politiky, ktoré budú pristupovať zodpovedne k životnému prostrediu 

s ohľadom na princípy trvalo udržateľného rozvoja a bojovať proti klimatickým zmenám,  

i) ochrana národného kultúrneho a prírodného dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie 

generácie, 

j) dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí a hlásiť sa ku kooperácií 

a spolupráci v rámci európskych národov. 

ČASŤ II 

ČLENSTVO 

Článok 1 

Vznik členstva 

1. Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky alebo každý občan členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony 

v plnom rozsahu  a zaviaže sa dodržiavať tieto Stanovy a program strany. 



2. Členstvo v strane nie je zlučiteľné s členstvom v inej politickej strane alebo v inom 

politickom hnutí. 

3. Členstvo v strane vzniká rozhodnutím o prijatí za člena strany. 

4. Postup pri prijímaní uchádzača o členstvo v strane je nasledovný: 

a) uchádzač podá vlastnoručne podpísanú písomnú žiadosť o prijatie za člena strany alebo 

podá túto žiadosť elektronicky e-mailom so zaručeným elektronickým podpisom. Uchádzač 

o členstvo v strane svojím podpisom na žiadosti o prijatie za člena strany zároveň vyjadruje 

súhlas s týmito stanovami a programom strany, 

b) o prijatí za člena strany rozhoduje predsedníctvo strany alebo ním splnomocnený orgán, 

c) o rozhodnutí predsedníctva strany bude uchádzač písomne informovaný. 

5. Žiadosť o prijatie za člena strany musí obsahovať najmä: 

a) meno a priezvisko,  

b) dátum narodenia,  

c) adresu trvalého pobytu,  

d) dosiahnuté vzdelanie,  

e) zamestnanie, 

f)  kontaktné údaje uchádzača o členstvo.  

g) čestné vyhlásenie o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti a o tom, že ku dňu 

podania prihlášky nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia, o jeho súhlase so 

stanovami a s programom strany a o skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre 

členstvo v politickej strane vyžaduje zákon. 

6. Uchádzač o členstvo v strane nebude prijatý pokiaľ nespĺňa podmienky členstva v strane, ak 

má orgán, ktorý rozhoduje o prijatí pochybnosti o jeho politickej alebo občianskej bezúhonnosti 

alebo pokiaľ prihláška nespĺňa formálne kritériá. 

7. Členstvo v strane je organizované najmä prostredníctvom krajských organizácii. 

8. Postup pri prijímaní a pri registrácii za členov strany podrobne upraví smernica strany. 

Článok 2 

Druhy členstva 

1. Zakladajúcim členom strany je osoba, ktorej členstvo v strane schválil Prípravný výbor 

a udelil mu status zakladajúceho člena. Zakladajúci člen strany má všetky práva a povinnosti 

riadneho člena strany.  

2. Riadnym členom strany sa môže stať občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky alebo každý občan členského štátu Európskej únie s trvalým 



pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a je spôsobilý na právne 

úkony a ktorého členstvo v strane schválil oprávnený orgán strany. 

3. Sympatizantom môže byť osoba, ktorá sa zaujíma o program strany a aktívne participuje na 

jej činnosti. 

Článok 3 

Práva a povinnosti člena strany 

1. Zakladajúci člen a riadny člen ( ďalej len „ člen“) strany má právo participovať na činnosti 

strany, najmä: 

a) voliť a byť volený do funkcií strany v súlade s týmito Stanovami a vnútornými predpismi 

strany a rozhodnutiami orgánov strany; 

b) navrhovať a uchádzať sa o kandidatúru za stranu na volené verejné funkcie v SR 

a štruktúrach EÚ; 

c) predkladať návrhy a podnety orgánom strany k ich činnosti, predkladať návrhy a podnety 

týkajúce sa činnosti a programu strany; 

d) byť informovaný o prijatých rozhodnutiach a uzneseniach týkajúcich sa politickej, 

organizačnej či inej činnosti strany; 

e) pozastaviť alebo ukončiť svoje členstvo v strane spôsobom ustanoveným Stanovami. 

2. Člen strany je najmä povinný: 

a) dodržiavať Stanovy strany, vnútorné predpisy strany a rešpektovať rozhodnutia orgánov 

strany; 

b) presadzovať ciele strany a spolupracovať na presadzovaní programu a pri napĺňaní cieľov 

strany;  

c) čestne a zodpovedne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcií v ktorých pôsobí; 

d) bezodkladne oznámiť krajskej organizácii zmenu kontaktných údajov; 

e) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodzovať stranu a činnosti, ktorou by 

sa spreneveril programu a cieľom, ku ktorým sa svojím členstvom prihlásil; 

f) uhrádzať riadne a včas členský príspevok. 

Článok 4 

Zánik a pozastavenie členstva 

1. Zo závažných dôvodov možno pozastaviť členstvo v strane členovi, ktorý: 

a) o to požiadal písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom s 

uvedením závažných dôvodov; 



b) bol ustanovený do funkcie, pri ktorej je zákonom alebo iným všeobecne záväzným 

predpisom členstvo v politickej strane alebo hnutí vylúčené; 

c. je obvinený z úmyselného trestného činu, ak o tom rozhodlo Predsedníctvo aspoň 2/3 

väčšinou svojich členov.  

2. Dňom pozastavenia členstva v strane zanikajú členovi aj všetky volené funkcie v strane 

a nemôže byť volený do orgánov strany; to neplatí pre funkciu štatutárneho orgánu. 

3. Pozastavenie členstva schvaľuje predsedníctvo. 

4. Po odpadnutí dôvodov, pre ktoré bolo členstvo na základe žiadosti pozastavené alebo 

uplynutím času, na ktorý bolo členstvo pozastavené, sa členstvo automaticky obnoví; to neplatí, 

ak medzitým členstvo zaniklo podľa bodu 5. 

5. Členstvo v strane zaniká: 

a) smrťou člena; 

b) dňom získania členstva člena v inej politickej strane alebo politickom hnutí; 

c) obmedzením spôsobilosti na právne úkony; 

d) členovi, ktorý stratil občianstvo SR alebo iného štátu Európskej únie, a to dňom straty 

občianstva; 

e) zmenou trvalého pobytu mimo územia SR; 

f) vystúpením člena zo strany; 

g) vylúčením člena zo strany; 

h) nezaplatením členského príspevku ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na jeho zaplatenie. 

6. Členstvo v strane môže zaniknúť vylúčením z dôvodov: 

a) uvedenia nepravdivých informácií v prihláške a čestnom vyhlásení uchádzača o prijatie 

za člena strany; 

b) závažného porušenia povinností člena strany podľa čl. 3 Stanov alebo konanie, ktoré 

poškodzuje dobré meno strany a je v principiálnom rozpore s programovými cieľmi a 

hodnotami strany; 

c) vystúpenia z poslaneckého klubu strany; 

d) prijatia kandidatúry na volenú verejnú funkciu iného politického subjektu alebo 

politických subjektov alebo ako nezávislý kandidát bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Predsedníctva; 

e) právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin.  

7. O vylúčení člena strany rozhoduje predsedníctvo strany. Rozhodnutie o vylúčení musí byť 

písomne zdôvodnené a doručené členovi. 



8. Proti rozhodnutiu o vylúčení člena zo strany je možné podať odvolanie do 15 dní 

od doručenia rozhodnutia. O odvolaní, ktoré má odkladný účinok, rozhoduje Rozhodcovská 

komisia strany.  

ČASŤ III 

VNÚTORNÉ USPORIADANIE STRANY 

Článok 1 

Štruktúra strany 

1. Strana sa skladá z regionálnych organizačných zložiek, ktorými sú krajské organizácie a na 

celoštátnej úrovni sa skladá zo snemu strany, predsedníctva strany, rozhodcovskej komisie a 

revíznej komisie. 

2. Krajské organizácie nemôžu v mene strany nadobúdať majetok ani iné majetkove práva 

a nemôžu konať a zaväzovať sa v mene strany. 

Článok 2  

Krajské organizácie 

1. Krajská organizácia združuje správu členskej základe všetkých členov na úrovni správneho 

obvodu kraja SR. Počet krajských organizácií je totožný s počtom VÚC podľa 

územnosprávneho usporiadania SR.  

2. Krajskú organizáciu tvoria všetci členovia strany, ktorí majú trvalý pobyt na území 

príslušného samosprávneho kraja Slovenskej republiky. 

 

3. Krajskú organizáciu vedie jej predseda.  

4. Predsedu krajskej organizácie volí a odvoláva na návrh predsedu predsedníctvo strany. 

Predseda krajskej organizácie zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu a predsedovi strany. 

5. Najvyšším orgánom krajskej organizácie je krajská rada. Krajskú radu zvoláva predseda 

krajskej organizácie, tvoria ju členovia strany, ktorí majú trvalý pobyt na území príslušného 

samosprávneho kraja Slovenskej republiky. 

6. Krajská rada: 

a) navrhuje a schvaľuje kandidátne listiny v súlade s týmito Stanovami; 

b) rozhoduje o volebných koalíciách v rámci územného obvodu kraja na úrovni volieb do 

územnej samosprávy VÚC a volieb do územnej samosprávy miest a obcí; 

d. zabezpečuje realizáciu činností pri aktivitách a prezentácii strany a jej predstaviteľov;  

e) vykonáva správu členskej základe na úrovni správneho obvodu kraja SR. 

Článok 3 



Snem strany 

1. Najvyšším orgánom strany je Snem, ktorý zvoláva Predseda strany. 

2. Predseda zvolá Snem vždy: 

a) ak o to požiada najmenej polovica členov predsedníctva alebo Rozhodcovská komisia;  

b) v lehote najneskôr do 2 rokov od posledného snemu; 

c) ak o to uznesením požiadajú aspoň 4 Krajské rady. 

3. Delegátmi snemu strany sú zakladajúci členovia strany, členovia Predsedníctva, členovia 

Rozhodcovskej komisie a ostatní členovia strany určení spôsobom uvedeným v Organizačnom 

poriadku strany. 

4. Snem strany rozhoduje najmä o: 

a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, zmeny princípov, programu a cieľov činností 

strany; 

b) volí a odvoláva Predsedu strany;  

c) volí a odvoláva, na návrh predsedu, podpredsedov strany a ďalších členov predsedníctva;  

d) volí a odvoláva členov Revíznej komisie; 

e) volí a odvoláva členov Rozhodcovskej komisie; 

f) dobrovoľnom zrušení strany alebo o zlúčení s inou politickou stranou alebo politickým 

hnutím; 

g) o ďalších záležitostiach podľa schváleného programu Snemu a o otázkach, ktoré patria do 

jeho výlučnej právomoci podľa zákona. 

5. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina delegátov Snemu. 

6. Snem rozhoduje uznesením, na prijatie platného uznesenia je potrebné, aby za návrh 

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Snemu. Na prijatie uznesenia podľa 

písmen a) a f) a o odvolaní voleného funkcionára strany pred uplynutím jeho funkčného 

obdobia je potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých delegátov Snemu.  

Článok 4 

Predsedníctvo strany 

1. Predsedníctvo strany je výkonným orgánom strany. Do jeho pôsobnosti patria záležitosti, 

ktoré nie sú vyhradené právnym predpisom alebo Stanovami do pôsobnosti iných orgánov 

strany. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Snemu a je povinné zabezpečiť plnenie jeho 

uznesení a konať v súlade s nimi. 

2. Členmi Predsedníctva sú vždy predseda, 6 podpredsedov, generálny manažér a ďalší členovia 

Predsedníctva volení a odvolávaní Snemom strany, tak aby počet členov Predsedníctva nebol 

menší ako deväť. 



3. Funkcia člena predsedníctva je nezlučiteľná s funkciou člena Revíznej komisie a člena 

Rozhodcovskej komisie. 

4. Členovia predsedníctva sú volení na štyri roky a ich funkčné obdobie končí zvolením nových 

členov na ich miesto na Sneme strany. Opätovná voľba členov je možná. 

5. Na rokovanie Predsedníctva strany môžu byť na základe rozhodnutia Predsedu strany 

prizvaní najmä predsedovia Krajských organizácií a iné osoby. 

6. Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou 

prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. 

7. Predsedníctvo zvoláva na rokovanie predseda strany alebo ním poverený podpredseda strany. 

Predsedníctvo rokuje spravidla raz za mesiac. Ak o zvolanie zasadnutia predsedníctva požiada 

písomne 1/2 jeho členov alebo na žiadosť Revíznej komisie alebo Rozhodcovskej komisie je 

predseda strany povinný bezodkladne zvolať zasadnutie Predsedníctva. 

8. Kompetencie Predsedníctva sú najmä: 

a) rozhodovať o prijatí za člena strany, pozastavení členstva v strane a o vylúčení člena zo 

strany; 

b) vypracováva návrh programu strany a návrh stanov strany a ich zmien a pripravuje ďalšie 

materiály predkladané na zasadnutie Snemu; 

c) určovať postup pri plnení programových cieľov a programu strany; 

d) schvaľovať kandidátnu listinu strany pre voľby do NR SR a pre voľby do Európskeho 

parlamentu; 

e) rozhodovať o volebných koalíciách na úrovni volieb do NR SR; 

f) schvaľovať kandidátov strany na obsadenie ústavných funkcií a vyslovovať nedôveru 

nominantom strany vo verejných funkciách; 

g) schvaľuje rozpočet strany a výročnú správu; 

h) voliť a odvolávať predsedov Krajských organizácií; 

i) schvaľovať interné predpisy strany; 

j) rozhoduje o dočasnom obsadení uvoľnených volených funkcií, o ktorých predtým 

rozhodol Snem strany, a to do konania najbližšieho Snemu; 

k) rozhodovanie o ostatných záležitostiach strany, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti 

iných orgánov strany. 

Článok 5 

Predseda a podpredsedovia strany 



1. Predseda je najvyšším reprezentantom strany doma i v zahraničí, riadi jej politickú činnosť 

a je jej štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene strany vo všetkých záležitostiach. Za 

svoju činnosť zodpovedá Snemu. 

2. V čase neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený 

podpredseda v rozsahu splnomocnenia.  

3. Funkčné obdobie Predsedu je spravidla 4 roky. Funkčné obdobie Podpredsedov končí 

zvolením nového Predsedu. Opätovná voľba Predsedu a Podpredsedov je možná. 

4. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva, predkladá personálne návrhy, ktoré patria 

do schvaľovacej pôsobnosti Predsedníctva, zvoláva a spravidla vedie zasadnutia Snemu 

a predkladá mu správy o činnosti strany, menuje a odvoláva generálneho manažéra strany. 

Predseda koordinuje činnosť podpredsedov, generálneho manažéra, a všetkých členov strany, 

ktorí sú nominantami strany vo verejných funkciách.  

5. Podpredsedovia strany zastupujú predsedu v rozsahu jeho poverenia a na základe a v rozsahu 

poverenia Predsedníctvom koordinujú jednotlivé činnosti strany. Podpredsedovia za výkon 

svojej funkcie zodpovedajú Predsedovi. 

Článok 6 

Generálny manažér 

1. Generálny manažér zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, 

technickej a hospodárskej. Generálny manažér riadi činnosť sekretariátu strany. 

2. Generálneho manažéra menuje a odvoláva Predseda strany, ktorému generálny manažér 

zodpovedá za svoju činnosť. 

3. Generálny manažér je oprávnený konať v mene strany v rozsahu určenom organizačným 

poriadkom. Generálny manažér zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva strany, ďalších 

evidencií vyžadovaných právnymi predpismi a evidenciu členov strany. 

Článok 7 

Rozhodcovská komisia 

1. Rozhodcovská komisia je najvyšší rozhodcovský orgán strany a za svoju činnosť zodpovedá 

Snemu. 

2. Rozhodcovská komisia má troch členov, ktorí sú volení na 4 ročné funkčné obdobie Snemom 

a ich funkčné obdobie sa končí zvolením nových členov komisie na ich miesto. Opätovná voľba 

je možná. Snem môže člena rozhodcovskej komisie v odôvodnených prípadoch odvolať aj pred 

koncom jeho funkčného obdobia. 

3. Rozhodcovská komisia: 

a) dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov i ostatných vnútorných predpisov 

strany. Rozhodcovská komisia priebežne informuje predsedu strany o zistených 

nedostatkoch a predkladá návrhy a odporúčania na ich odstránenie; 



b) podáva záväzný výklad stanov a vykonávacích predpisov, rozhoduje o súlade 

vykonávacích predpisov so stanovami;  

c) rozhoduje o sporoch týkajúcich sa rozhodnutí, činností a záležitostí strany, ktoré vzniknú 

medzi orgánmi a členmi strany, alebo medzi členmi strany navzájom a o prípadných 

kompetenčných sporoch medzi orgánmi jednotlivých organizačných úrovní;   

d) je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje s konečnou platnosťou o odvolaní člena voči 

rozhodnutiu o pozastavení jeho členstva a o jeho vylúčení zo strany; 

e) členovia Rozhodcovskej komisie sú pri výkone svojej funkcie oprávnení kedykoľvek 

nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov strany. 

4. Rozhodcovská komisia o svojej činnosti a zistených záveroch informuje Predsedníctvo. 

5. Člen Rozhodcovskej komisie sa môže vzdať svojej funkcie aj pred uplynutím jeho funkčného 

obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to písomným doručením vzdania sa funkcie Predsedovi 

strany. 

6. Rokovania Rozhodcovskej komisie zvoláva a riadi predseda Rozhodcovskej komisie, 

ktorého si členovia určia spomedzi členov komisie. 

7. Člen Rozhodcovskej komisie nemôže zastávať inú volenú funkciu v strane. 

8. Podrobnosti ohľadom činnosti Rozhodcovskej komisie a postup pri výkone rozhodcovskej 

činnosti upravia vnútorné predpisy komisie schválené Predsedníctvom. 

Článok 8 

Revízna komisia 

1. Revízna komisia je kontrolný orgán strany a za svoju činnosť zodpovedá Snemu. 

2. Revízna komisia má piatich členov, ktorí sú volení na 4 ročné funkčné obdobie Snemom. 

Opätovná voľba je možná. Snem môže člena rozhodcovskej komisie v odôvodnených 

prípadoch odvolať aj pred koncom jeho funkčného obdobia. 

3. Revízna komisia: 

a) kontroluje hospodárnosť a efektívnosť nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom 

strany vo všetkých orgánoch strany, overuje postup vo veciach účtovníctva; 

b) kontroluje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu, dáva k nim stanovisko; 

c) vykonáva kontrolu v regionálnych organizáciách na podnet Predsedníctva, o výsledku 

podáva vypracovanú správu Predsedníctvu. 

d) priebežne informuje predsedu strany o zistených nedostatkoch a predkladá návrhy 

a odporúčania na ich odstránenie; 



e) členovia Revíznej komisie sú pri výkone svojej funkcie oprávnení kedykoľvek nahliadať 

do účtovných dokladov, spisov a záznamov strany, každý orgán a členovia strany sú povinní 

poskytnúť Revíznej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť. 

4. Revízna komisia o svojej činnosti a zistených záveroch informuje Predsedníctvo a Snem 

strany. 

5. Člen Revíznej komisie sa môže vzdať svojej funkcie aj pred uplynutím jeho funkčného 

obdobia z akýchkoľvek dôvodov, a to písomným doručením vzdania sa funkcie Predsedovi 

strany. 

6. Rokovania Revíznej komisie zvoláva a riadi predseda Revíznej komisie, zvoláva a riadi 

predseda Rozhodcovskej komisie, ktorého si členovia určia spomedzi členov komisie. 

7. Člen Revíznej komisie nemôže zastávať inú volenú funkciu v strane. 

8. Podrobnosti ohľadom činnosti Revíznej komisie a postup pri výkone revíznej činnosti 

upravia vnútorné predpisy komisie schválené Predsedníctvom. 

 

ČASŤ IV 

HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY 

1. Strana hospodári na základe rozpočtu, schváleného Predsedníctvom, zostaveného na 

príslušný kalendárny rok v súlade s právnymi predpismi a Stanovami. 

2. Strana vedie účtovníctvo v zmysle príslušných právnych predpisov. 

3. Príjmy strany tvoria: 

a) členské príspevky; 

b) dary, príjmy z dedičstva a iných bezodplatných plnení; 

c) podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností; 

d) príspevky zo štátneho rozpočtu; 

e) úroky z vkladov finančných prostriedkov Strany v bankách; 

f) pôžičky a úvery; 

g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu; 

h) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností; 

i) iné príjmy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky 

strany ani nezodpovedajú, ani neručia. 

 



ČASŤ V 

ZÁNIK STRANY 

1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán. 

Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

2. Strana sa zrušuje: 

a) dobrovoľným zrušením; 

b) zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím; 

c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku; 

d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní alebo rozhodnutím správneho súdu o 

rozpustení strany; 

e) z iných dôvodov, ktoré stanovuje zákon. 

3. O zrušení strany dobrovoľným zrušením rozhoduje Snem. V prípade dobrovoľného zrušenia 

s likvidáciou rozhodne zároveň Snem aj o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. 

Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov prechádza na 

charitatívne organizácie, ktoré určí Snem.  

4. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo 

likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. 

 

ČASŤ VI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Konanie v mene strany 

1. V mene strany koná a podpisuje štatutárny orgán strany, ktorým je Predseda strany. Predseda 

strany vykonáva všetky právne úkony samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému 

názvu strany, označeniu funkcie a k svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis. 

2. Ostatní funkcionári, členovia a zamestnanci strany sú oprávnení na právne úkony v mene 

strany na základe a v rozsahu plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom strany, alebo 

v rozsahu určenom stanovami.  

Článok 2 

Zmena stanov strany 

1. Stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe uznesenia Snemu, ktoré bolo prijaté aspoň 2/3 

väčšinou všetkých delegátov Snemu. 



2. Zmena Stanov sa vykoná formou písomných dodatkov, očíslovaných podľa poradia ich 

prijatia. Po každej zmene Stanov sa súčasne vyhotoví aj úplné znenie Stanov strany. 

Článok 3 

Prechodné ustanovenia 

1. Do zápisu štatutárneho orgánu do registra strán koná v mene strany splnomocnenec zapísaný 

v registri strán. Splnomocnenec nemôže robiť v mene strany právne úkony, ktoré podľa zákona 

alebo osobitných predpisov môže robiť len štatutárny orgán. 

2. Do ustanovujúceho Snemu strany rozhoduje o prijatí za člena strany Prípravný výbor. 

3. Splnomocnenec zvolá ustanovujúci Snem strany tak, bol štatutárny orgán zvolený najneskôr 

do troch mesiacov od vzniku strany. Delegátmi ustanovujúceho Snemu sú všetci zakladajúci 

členovia strany a ďalší členovia strany prijatí za členov strany do dňa konania ustanovujúceho 

Snemu určení za delegátov snemu podľa kľúča určeného prípravným výborom strany. 

4. 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.  

5. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie Strany Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky. 

Schválené prípravným výborom v Bratislave dňa 13. augusta 2020. 

 

 


