STANOVY POLITICKÉHO HNUTIA
SME RODINA – Boris Kollár
Schválené Kongresom politického hnutia SME RODINA – Boris Kollár
dňa 19.05.2016 v Bratislave
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PREAMBULA
Sme presvedčení, že súčasný domáci a zahraničný politický a hospodársky vývoj nepraje rozvoju
toho najdôležitejšieho čo človek má, a tým je rodina. Základná bunka spoločnosti, bez ktorej
neprežije žiadny štát. Slováci nemôžu zabúdať na zápas našich predkov o národné sebaurčenie a
musia brániť svoje záujmy! Štát je tu na to, aby čo najviac podporoval všetkých členov rodiny,
ich spoločenské a ekonomické aktivity. Ak bude Slovenská republika využívať svoju geografickú
polohu, ľudský kapitál a ekonomické predpoklady, môže byť viac sebestačnou a bezpečnou
krajinou, v ktorej bude zabezpečené trvalo udržateľné zlepšovanie životnej úrovne občanov SR.
Veľmi citlivo vnímame ohrozenie slovenských rodín zvonku, ale aj zvnútra.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok I
Základné ustanovenia
1. Stanovy politického hnutia SME RODINA – Boris Kollár sú spracované v súlade so
zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Stanovy“).
2. Názov politického hnutia je „SME RODINA – Boris Kollár“ (ďalej v texte aj ako „Hnutie“).
3. Sídlom Hnutia je Bratislava. Adresu sídla Hnutia rozhodnutím určuje predsedníctvo Hnutia.
4. Hnutie je právnickou osobou založenou a vykonávajúcou činnosť v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky, zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov, ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a vnútornými predpismi Hnutia. Hnutie je dobrovoľným združením občanov Slovenskej
republiky (ďalej len „SR“), ktoré pôsobí v rámci politického systému SR a Európskej únie
(ďalej len „EÚ“).
Článok II
Program Hnutia
Hnutie pri svojej činnosti presadzuje najmä nasledovné základné programové ciele:
1. podpora trvalo udržateľného zlepšovania životnej úrovne slovenských rodín,
2. presadzovanie politiky, ktorá uznáva hodnoty, ktorými sú najmä osobná sloboda, poctivosť,
slušnosť a základná solidarita v spoločnosti,
3. vytváranie efektívne fungujúceho štátu s profesionálnou štátnou a verejnou službou,
4. presadzovanie boja proti kriminalite, korupcii a klientelizmu,
5. zlepšovanie postavenia SR v medzinárodnom priestore a efektívne presadzovanie
ekonomických záujmov SR v zahraničí,
6. zvyšovanie miery otvorenosti štátu voči občanom,
7. zlepšenie vymožiteľnosti práva prostredníctvom efektívnej činnosti súdnej moci v čo
najkratších lehotách,
8. zabezpečenie čo najvyššej energetickej, potravinovej a surovinovej sebestačnosti SR,
9. zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže malých
a stredných podnikateľov,
10. znižovanie daňového zaťaženia občanov a malých a stredných podnikateľov SR,
11. zlepšenie existujúceho vzdelávacieho systému a prechod na vzdelanostnú spoločnosť a
ekonomiku,
12. zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a odstraňovanie korupčného správania v
oblasti zdravotníctva,
13. podpora súdržnosti občanov SR pri presadzovaní spoločných záujmov.
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ČLENSTVO
Článok III
Vznik členstva
1. Členom Hnutia sa môže stať každý plnoletý občan SR alebo občan iného členského štátu
Európskej únie s trvalým pobytom na území SR, ktorý je spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu, a ktorý sa zaviaže dodržiavať Stanovy a Program Hnutia (ďalej len
„člen“).
2. Členom sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo politického hnutia, ani záujemca
o členstvo, o ktorého politickej a občianskej bezúhonnosti existujú odôvodnené pochybnosti.
3. Podmienkami vzniku členstva v Hnutí je:
a) podanie úplnej a pravdivo vyplnenej prihlášky, (ďalej len „prihláška“),
b) schválenie prihlášky Predsedníctvom Hnutia,
c) zaplatenie členského príspevku.
4. O prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo Hnutia na základe prihlášky záujemcu o členstvo,
ktorej obsahové a formálne náležitosti, vrátane členského príspevku určí Predsedníctvo
Hnutia.
5. Členstvo v Hnutí vzniká dňom prijatia rozhodnutia Predsedníctva Hnutia o prijatí za člena
a zaplatením členského príspevku záujemcom o členstvo. Dokladom o členstve je preukaz
Člena.
6. Zoznam členov priebežne vedie Kancelária Hnutia podľa rozhodnutia Predsedníctva Hnutia,
ktoré bližšie upraví postup pri prijímaní záujemcov o členstvo, registrácii členov, vydávaní
členských preukazov atď.
Článok IV
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách Hnutia,
b) byť informovaný o činnosti Hnutia,
c) predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu Hnutia a podávať pripomienky
k činnosti Hnutia a k presadzovaniu Programu Hnutia,
d) voliť a byť volený do orgánov Hnutia,
e) uchádzať sa o kandidatúru za Hnutie na volené verejné funkcie v SR a EÚ,
f) pozastaviť alebo ukončiť členstvo v Hnutí spôsobom ustanoveným Stanovami.
2. Člen má povinnosť:
a) podieľať sa na činnosti Hnutia,
b) rešpektovať Program Hnutia a dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy Hnutia,
c) čestne a zodpovedne vykonávať funkcie, ktoré v Hnutí prijal,
d) informovať Kanceláriu Hnutia o zmene údajov uvedených v prihláške,
e) platiť včas členské príspevky,
f) neposkytovať dôverné informácie súvisiace s Hnutím alebo jeho činnosťou a
vedome neohrozovať dobré meno Hnutia alebo plnenie Programu Hnutia.
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Článok V
Pozastavenie a zánik členstva
1. Členstvo možno zo závažných dôvodov na základe písomnej žiadosti pozastaviť. O žiadosti
o pozastavenie členstva rozhoduje Predsedníctvo Hnutia. Členstvo sa pozastaví prijatím
funkcie, pri ktorej všeobecne záväzné právne predpisy vylučujú členstvo v politickej strane
alebo politickom hnutí. Uplynutím času, na ktorý bolo členstvo pozastavené, sa členstvo
automaticky obnoví, to neplatí, ak medzitým členstvo zaniklo v súlade so Stanovami.
2. Členstvo v Hnutí zaniká:
a) doručením oznámenia o vystúpení člena,
b) vstupom člena do inej politickej strany alebo politického hnutia,
c) stratou občianstva SR,
d) vylúčením ,
e) smrťou.
3. Člen môže byť z Hnutia vylúčený, ak:
a) uvedie nepravdivé údaje v prihláške za člena,
b) porušuje Stanovy, vnútorné predpisy Hnutia alebo záväzky ktoré mu vyplývajú z
členstva v Hnutí,
c) verejne presadzuje názory, ktoré sú v rozpore so základnými programovými cieľmi
Hnutia,
d) prijme kandidatúry na volenú verejnú funkciu v SR a EÚ bez súhlasu Hnutia,
e) porušuje povinnosti člena Hnutia,
f) svojím konaním poškodzuje dobré meno Hnutia.
4. O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo Hnutia. Rozhodnutie o vylúčení musí byť
písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen
písomne odvolať do 10 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní, ktoré nemá odkladný
účinok, rozhoduje Dozorná a rozhodcovská rada Hnutia do 5 dní od podania odvolania.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
A ORGÁNY HNUTIA
Článok VI
Organizačná štruktúra
1. Organizačná štruktúra Hnutia je tvorená miestnymi a okresnými organizáciami (ďalej aj ako
„organizácie Hnutia“) s určenou územnou pôsobnosťou, ktoré sú zastrešené orgánmi Hnutia
s celoštátnou pôsobnosťou. Predsedníctvo Hnutia určí územné obvody pre ktoré budú
zriadené okresné organizácie. O územnom obvode miestnej organizácie rozhodne
predsedníctvo okresnej organizácie. Aktuálnu organizačnú štruktúru Hnutia vedie
Kancelária Hnutia.
2. Vnútorný predpis prijatý Snemom Hnutia bližšie určí činnosť a pôsobnosť jednotlivých
organizácií.
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Článok VII
Štruktúra orgánov Hnutia
1. Orgány Hnutia s celoštátnou pôsobnosťou sú:
a) Snem Hnutia,
b) Rada Hnutia,
c) Predsedníctvo Hnutia,
d) Predseda Hnutia,
e) Kancelária Hnutia,
f) Pracovné skupiny Hnutia,
g) Splnomocnenec Hnutia,
h) Kongres Hnutia,
i) Dozorná a rozhodcovská rada Hnutia.
2. Orgán Hnutia s regionálnou pôsobnosťou je:
a) Regionálny koordinátor Hnutia.
3. Orgány Hnutia s okresnou pôsobnosťou sú:
a) Snem okresnej organizácie,
b) Predsedníctvo okresnej organizácie,
c) Kancelária okresnej organizácie,
d) Kontrolór okresnej organizácie.
4. Orgány Hnutia s miestnou pôsobnosťou sú:
a) Snem miestnej organizácie,
b) Predsedníctvo miestnej organizácie,
c) Kancelária miestnej organizácie,
d) Kontrolór miestnej organizácie.
Článok VIII
Snem Hnutia
1. Snem Hnutia je najvyšším orgánom Hnutia, ktorý určuje programové zameranie Hnutia
a riadi a organizuje politiku a činnosť Hnutia na území SR, na území EÚ a v zahraničí (ďalej
aj ako „SH“). SH je za svoje rozhodnutia zodpovedný členom Hnutia. SH zvoláva a vedie
Predseda Hnutia.
2. Účastníkmi SH sú s hlasovacím právom delegáti Snemu Hnutia a s hlasom poradným
členovia Dozornej a rozhodcovskej rady Hnutia. Spôsob voľby delegátov na SH určí
Predsedníctvo Hnutia podľa počtu hlasov odovzdaných pre Hnutie v jednotlivých územných
obvodoch okresných organizácií Hnutia v ostatných voľbách do Národnej rady SR alebo
podľa iného vhodného kritéria, tak aby bola zachovaná zásada proporcionality. Celkový
počet zvolených delegátov musí byť najmenej 20 za celé územie SR. V odôvodnených
prípadoch môže byť počet delegátov SH nižší.
3. SH môže byť riadny a mimoriadny. Riadny SH sa koná spravidla raz za štyri roky
alebo vždy do šiestich mesiacov po konaní volieb do Národnej rady SR. Mimoriadny SH sa
koná ak o to požiada Predsedníctvo Hnutia alebo 2/3 všetkých členov Hnutia.
4. Do pôsobnosti SH patrí najmä:
a) rokovať o politickej situácii v SR a zahraničí, prijímať vyhlásenia k hlavným politickým
otázkam v SR a EÚ a koordinovať činnosť Hnutia,
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b) schvaľovať program Hnutia, Stanovy a vnútorné predpisy Hnutia,
c) voliť a odvolávať Predsedu Hnutia,
d) voliť a odvolávať členov Dozornej a rozhodcovskej rady Hnutia pred uplynutím ich
funkčného obdobia,
e) schvaľovať správy o činnosti a hospodárení Hnutia, ak tak určí vnútorný predpis.
5. Vnútorný predpis podrobnejšie upraví spôsob voľby delegátov SH, príp. zvolávanie
a zasadanie SH.
Článok IX
Rada Hnutia
1. Rada Hnutia je najvyšším poradným orgánom Hnutia (ďalej aj ako „RH“), ktorý zasadá
spravidla jedenkrát za mesiac.
2. Členmi RH sú členovia Predsedníctva Hnutia, poslanci Národnej rady SR, ktorí sú
členovia Hnutia, členovia vlády SR, vrátane štátnych tajomníkov, ktorí sú členovia
Hnutia, ďalší maximálne 5 členovia menovaní Predsedníctvom Hnutia a ďalší maximálne
5 členovia zvolení na návrh troch členov Rady Hnutia Radou Hnutia.
3. Do pôsobnosti RH patrí:
a) rokovať o politickej situácii a prijímať vyhlásenia a stanoviská k hlavným politickým
otázkam v SR a EÚ,
b) zabezpečovať odborné podklady k aktuálnym politickým témam v SR a zahraničí,
c) schvaľovať implementáciu programu Hnutia a vnútorné predpisy Hnutia v oblasti
svojej pôsobnosti,
d) navrhovať zmeny právnych predpisov SR a EÚ, ktoré prispejú k napĺňaniu Programu
Hnutia v súlade so Stanovami.
4. Vnútorný predpis môže podrobnejšie upraviť zvolávanie a vedenie zasadnutia RH.
Článok X
Predsedníctvo Hnutia
1. Predsedníctvo Hnutia je najvyšším výkonným orgánom Hnutia, ktorý riadi a organizuje
činnosť Hnutia doma a v zahraničí.
2. Členmi Predsedníctva Hnutia sú s hlasovacím právom: Predseda Hnutia, podpredsedovia
Hnutia a generálny manažér Hnutia. Predsedníctvo Hnutia zvoláva a vedie Predseda
Hnutia spravidla raz za 15 dní.
3. Do pôsobnosti Predsedníctva Hnutia patrí najmä:
a) rokovať a rozhodovať o politických záležitostiach a činnostiach Hnutia, ktoré nie sú
vyhradené iným orgánom Hnutia,
b) hospodáriť s majetkom Hnutia,
c) schvaľovať kandidátne listiny do volieb určených vnútorným predpisom,
d) schvaľovať kandidátov na členov vlády SR, štátnych tajomníkov a ďalších
členov na funkcie v ústredných orgánoch štátnej správy, na návrh Predsedu Hnutia
e) rozhodovať o prijímaní a vylúčení členov Hnutia a ostatných záležitostiach týkajúcich
sa členstva v Hnutí,
f) rozhodovať o zriadení okresných organizácií Hnutia, regionálneho koordinátora
Hnutia, splnomocnenca Hnutia a pracovných skupín,
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g) v prípade zrušenia Hnutia s likvidáciou rozhodovať o vymenovaní likvidátora a výške
jeho odmeny a o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z
likvidácie majetku a zo záväzkov.
4. Vnútorný predpis môže podrobnejšie upraviť zvolávanie a vedenie zasadnutia
Predsedníctva Hnutia a špecifikovať pôsobnosť Predsedníctva Hnutia.
Článok XI
Predseda a podpredsedovia Hnutia
1. Predseda Hnutia stojí na čele Hnutia, ktoré reprezentuje v SR a v zahraničí. Predseda
Hnutia je štatutárnym orgánom Hnutia za ktoré koná v zmysle Stanov Hnutia.
2. Predseda Hnutia za svoju činnosť zodpovedá Snemu Hnutia.
3. Do pôsobnosti Predsedu Hnutia patrí najmä:
a) riadiť a organizovať politiku a činnosť Hnutia na území SR, na území EÚ a
v zahraničí v čase medzi zasadnutiami Snemu Hnutia,
b) predkladať Snemu Hnutia správu o činnosti a hospodárení Hnutia, ,
c) predkladať Predsedníctvu Hnutia kandidátov do volieb určených vnútorným
predpisom,
d) menovať a odvolávať podpredsedov Hnutia, generálneho manažéra, predsedov
okresných organizácií, regionálnych koordinátorov Hnutia, splnomocnenca Hnutia,
e) koordinovať činnosť podpredsedov Hnutia a generálneho manažéra.
4. Podpredsedovia Hnutia zastupujú samostatne Predsedu Hnutia na základe udeleného
splnomocnenia alebo poverenia vo vymedzených záležitostiach. Predseda Hnutia určí,
ktorý podpredseda ho bude zastupovať v čase neprítomnosti na území SR.
5. Vnútorný predpis podrobnejšie upraví najmä ďalšie pôsobnosti Predsedu Hnutia.
Článok XII
Kancelária Hnutia
1. Kancelária Hnutia (ďalej aj ako „KH“) zabezpečuje vymedzené organizačné,
administratívne, technické, hospodárske a marketingové záležitosti Hnutia.
2. Do pôsobnosti KH patrí najmä:
a) zabezpečovať efektívnu a hospodárnu vykonateľnosť rozhodnutí orgánov Hnutia
s celoštátnou pôsobnosťou,
b) zabezpečovať prípravu odborných a administratívnych podkladov k zasadnutiam
orgánov Hnutia s celoštátnou pôsobnosťou,
c) zabezpečovať vedenie účtovníctva Hnutia a ďalších evidencií vyžadovaných
právnymi predpismi SR alebo vnútornými predpismi Hnutia,
d) administrovať záležitosti týkajúce sa členstva v Hnutí,
e) koordinovať činnosť okresných organizácií.
3. Kanceláriu Hnutia riadi generálny manažér Hnutia (ďalej aj ako „GM“), ktorý riadi a
zabezpečuje výkon pôsobností KH v súlade so Stanovami a vnútornými predpismi
Hnutia. GM je menovaný do funkcie Predsedom Hnutia. Do pôsobnosti GM patrí najmä:
a) riadiť a organizovať činnosť Kancelárie Hnutia tak, aby sa zabezpečovala efektívna
a hospodárna vykonateľnosť rozhodnutí orgánov Hnutia,
b) predkladať Snemu Hnutia a Predsedníctvu Hnutia správu o stave Hnutia,
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c) menovať a odvolávať manažérov kancelárii okresných organizácií (ďalej aj ako
„OO“) na návrh predsedu príslušnej OO, a koordinovať ich činnosť.
4. Vnútorný predpis prijatý najvyšším orgánom Hnutia podrobnejšie upraví ďalšie
pôsobnosti a povinnosti Kancelárie Hnutia a generálneho manažéra Hnutia.
Článok XIII
Pracovné skupiny Hnutia
1. Pracovné skupiny sú vytvárané za účelom tvorby a implementácie programu Hnutia
(ďalej aj ako „PS“) na určitý alebo neurčitý čas. PS sú odborným, metodickým,
iniciatívnym, poradným orgánom Rady Hnutia alebo Predsedníctva Hnutia. Činnosť PS
koordinuje Predseda Hnutia alebo ním poverený podpredseda Hnutia alebo Člen Rady
Hnutia alebo generálny manažér. Členovia pracovnej skupiny nemusia byť členmi
Hnutia.
2. Vedúci a členovia pracovných skupín Hnutia sú menovaní a odvolávaní Predsedníctvom
Hnutia na návrh člena Predsedníctva Hnutia.
Článok XIV
Splnomocnenec Hnutia
1. Splnomocnenec Hnutia je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje program Hnutia vo
vymedzenej oblasti alebo záležitosti na určitý alebo neurčitý čas. Činnosť SH koordinuje
Predseda Hnutia alebo ním poverený člen Predsedníctva Hnutia. Splnomocnenec musí
byť členom Hnutia.
2. Splnomocnenec je menovaný a odvolávaný Predsedníctvom Hnutia na návrh člena
Predsedníctva Hnutia.
Článok XV
Kongres Hnutia
1. Kongres Hnutia zabezpečuje informovanie členov Hnutia o rozhodnutiach orgánov
Hnutia s celoštátnou pôsobnosť a spôsobe ich implementácie. Kongres Hnutia slúži ako
platforma pre interaktívnu výmenu informácií o činnosti a programe Hnutia medzi
členskou základňou a orgánmi Hnutia s celoštátnou pôsobnosťou.
2. Účastníkmi Kongresu Hnutia sú delegáti Kongresu Hnutia, ktorí sú určení na základe
kľúča stanoveného predsedníctvom Hnutia.
3. Kongres Hnutia zvoláva a vedie Predseda Hnutia, tak, aby sa konal spravidla jedenkrát
ročne.
4. Kongres Hnutia môže prijímať vyhlásenie k aktuálnym vnútorným záležitostiam Hnutia,
ktoré majú pre príslušné orgány Hnutia odporúčací charakter.
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Článok XVI
Dozorná a rozhodcovská rada Hnutia
1. Dozorná a rozhodcovská rada (ďalej aj ako „DRR“) kontroluje činnosť všetkých orgánov
Hnutia s celoštátnou pôsobnosť a kontrolórov okresných a miestnych organizácií vo
vymedzených veciach. DRR sa schádza podľa potreby, minimálne raz za rok.
2. DRR je tvorená troma členmi Hnutia, ktorí sú volení Snemom Hnutia na návrh Predsedu
Hnutia alebo na návrh piatich delegátov Snemu Hnutia.
3. Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Hnutia, príčiny a
škodlivé následky vyplývajúce zo zistených nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných
subjektov a ich členov za zistené nedostatky.
4. Rozhodcovskou činnosťou sa zabezpečuje možnosť nápravy rozhodnutia o vylúčení
člena z Hnutia.
5. Podanie podnetu na kontrolu alebo rozhodnutie DRR nemá odkladný účinok. Každé
rozhodnutie DRR musí byť písomne odôvodnené. Kontrolovaný orgán Hnutia alebo
orgán Hnutia, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, musí zabezpečiť súlad svojho
rozhodnutia s rozhodnutím DRR.
6. Vnútorný predpis môže bližšie ustanoviť pôsobnosť a činnosť DRR.
Článok XVII
Regionálny koordinátor Hnutia
1. Regionálny koordinátor Hnutia (ďalej len „RK“) je ad hoc zriaďovaným orgánom
Hnutia, s územnou pôsobnosťou prirodzeného regiónu SR, ktorého územný obvod určí
uznesením Predsedníctvo Hnutia. RK zabezpečuje koordinovanie politiky a činnosti
Hnutia na určenom území vo vymedzenom rozsahu.
2. O zriadení RK a o vymedzení jeho územného obvodu môže rozhodnúť Predsedníctvo
Hnutia na návrh Predsedu Hnutia. Po schválení Predsedníctvom Hnutia, Predseda menuje
schváleného člena Hnutia za RK na vymedzené obdobie spravidla nie dlhšie ako jeden
rok. Predsedníctvo Hnutia môže RK kedykoľvek rozhodnutím odvolať.
3. RK koordinuje činnosť okresných organizácií, ktoré sú príslušné na vykonávanie činností
Hnutia v územnom obvode v rozsahu vymedzenom v menovacom dekréte.
4. Vnútorný predpis môže bližšie určiť pôsobnosť a činnosti RK.
Článok XVIII
Okresná organizácia Hnutia
1. Okresná organizácia (ďalej aj ako „OO“) je základnou organizačnou jednotkou Hnutia,
ktorá združuje minimálne piatich (5) členov Hnutia, v územnej pôsobnosti okresu
vymedzeného v súlade príslušného zákona SR (zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2. OO riadi a organizuje politiku a činnosť Hnutia v určenom okrese.
3. O zriadení OO rozhodne Predsedníctvo Hnutia na základe žiadosti aspoň piatich (5)
členov Hnutia z navrhovaného okresu, prostredníctvom Kancelárie Hnutia alebo
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4.
5.

6.
a)
b)
c)
d)
7.

8.

z vlastného podnetu alebo na návrh Predsedu Hnutia. Dokladom o zriadení OO je
registračná listina OO (ďalej len „RL“).
Predseda Hnutia menuje a odvoláva predsedu OO.
OO nemôže v mene Hnutia nadobúdať nehnuteľný majetok, hospodáriť a nakladať s ním,
prípadne nadobúdať iné majetkové práva, iba ak tak určia Stanovy Hnutia, vnútorný
predpis alebo na základe splnomocnenia štatutára Hnutia. OO môže hospodáriť
s pridelenými prostriedkami aj na základe rozhodnutia Predsedníctva.
OO ukončí svoju činnosť – zruší sa v prípade:
zníženia počtu členov OO na menej ako päť (5),
ak Snem OO nebol opakovane schopný uznášať sa,
na základe rozhodnutia Snemu OO,
na základe odôvodneného rozhodnutia Predsedníctva Hnutia.
V prípade, že v okrese nie je vytvorená OO, resp. bola jej činnosť pozastavená alebo
zrušená, právomoc výkonu OO prislúcha príslušnému regionálnemu koordinátorovi
Hnutia alebo generálnemu manažérovi Hnutia podľa pokynu Predsedu Hnutia.
Vnútorný predpis bližšie upraví spôsob zriaďovania a činnosť OO, ako aj pôsobnosť,
voľbu a činnosť orgánov Hnutia s okresnou pôsobnosťou v súlade so Stanovami.
Článok XIX
Orgány Hnutia s miestnou pôsobnosťou

1. Miestna organizácia (ďalej aj ako „MO“) je organizačnou jednotkou Hnutia, ktorá
združuje minimálne piatich (5) členov Hnutia, spravidla v územnom obvode obce, mesta
alebo mestskej časti v SR.
2. MO riadi a organizuje politiku a činnosť Hnutia v určenom územnom obvode.
3. O zriadení MO rozhodne Predsedníctvo OO na základe žiadosti aspoň piatich (5) členov
Hnutia z navrhovaného územného obvodu v príslušnom okrese, prostredníctvom
kancelárie OO alebo z vlastného podnetu. Dokladom o zriadení MO je registračná listina
MO (ďalej len „RL MO“). RL MO podpisuje predseda OO po rozhodnutí predsedníctva
OO o zriadení MO. Predseda OO menuje predseda MO, ktorý do 30 dní od doručenia RL
MO zvolá Miestny snem MO, ktorý vedie.
4. MO nemôže v mene Hnutia nadobúdať nehnuteľný majetok, hospodáriť a nakladať s
ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, iba ak tak určia Stanovy Hnutia, vnútorný
predpis, na základe splnomocnenia štatutára Hnutia alebo na základe splnomocnenia
predsedu OO, ktorý disponuje takýmto oprávnením.
5. MO ukončí svoju činnosť – zruší sa v prípade:
a) zníženia počtu členov OO na menej ako päť (5),
b) ak Snem MO nebol opakovane schopný uznášať sa,
c) na základe rozhodnutia Snemu MO,
d) na základe odôvodneného rozhodnutia predsedníctva OO alebo Predsedníctva Hnutia.
6. V prípade, že v okrese nie je vytvorená MO, resp. bola jej činnosť pozastavená alebo
zrušená, právomoc výkonu MO prislúcha príslušnej OO.
7. Vnútorný predpis bližšie upraví spôsob zriaďovania a činnosť MO, ako aj pôsobnosť,
voľbu a činnosť orgánov Hnutia s miestnou pôsobnosťou v súlade so Stanovami.
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Článok XX
Spoločné ustanovenia k orgánom Hnutia
1. Orgány Hnutia rozhodujú na zasadnutiach orgánov Hnutia uznesením alebo rozhodnutím
v súlade s vnútorným predpisom Hnutia.
2. Orgány Hnutia sú uznášaniaschopné, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná
väčšina ich členov oprávnených hlasovať alebo delegátov s hlasovacím právom, ak nie je
určené inak. Na platné prijatie uznesenia orgánu Hnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov oprávnených hlasovať na zasadnutí orgánu Hnutia, ak nie je
uvedené inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu Hnutia alebo predsedu
okresnej organizácie alebo predsedu miestnej organizácie v závislosti od orgánu Hnutia.
3. Funkčné obdobie členov orgánov Hnutia je štvorročné, ak nie je v tejto smernici alebo
v inom vnútornom predpise Hnutia uvedené inak.
4. Funkčné obdobie v orgáne Hnutia zaniká:
a) uplynutím doby funkčného obdobia,
b) písomným odstúpením z funkcie z akýchkoľvek dôvodov doručeným Kancelárii
Hnutia,
c) novou voľbou, ku dňu prijatia uznesenia o zvolení,
d) odvolaním, ku dňu prijatia uznesenia alebo rozhodnutia o odvolaní,
e) zánikom členstva v Hnutí.
5. V prípade, že sa v niektorom z volených orgánov Hnutia uvoľní funkcia pred skončením
riadneho funkčného obdobia alebo počet členov orgánu Hnutia nedosahuje stanovený
počet, je možné pristúpiť ku kooptovaniu. Kooptovať možno člena Hnutia, ktorý je
zvolený nadpolovičnou väčšinou zvyšných členov príslušného orgánu Hnutia. Výkon
kooptovaných členov orgánov Hnutia končí najneskôr dňom uplynutia funkčného
obdobia riadne zvolených členov.
Článok XXI
Hospodárenie
1. Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia Hnutia za záväzky
Hnutia ani nezodpovedajú, ani neručia. Hnutie hospodári podľa rozpočtu schváleného
Predsedníctvom Hnutia v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Stanovami.
Rozpočet zostavuje generálny manažér Hnutia a schvaľuje Predsedníctvo Hnutia na
obdobie kalendárneho roka.
2. Hnutie vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v
súlade s platnými právnymi predpismi SR a vnútornými predpismi Hnutia.
3. Príjmami Hnutia môžu byť najmä príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov a iných
bezodplatných plnení, príspevky zo štátneho rozpočtu, ako aj iné príjmy v súlade
s právnymi predpismi SR. Dar poskytnutý Hnutiu na konkrétny účel môže byť použitý
na iný účel len so súhlasom darcu.
4. Všetky orgány Hnutia sú povinné využívať majetok Hnutia hospodárne a efektívne, v
súlade s právnymi predpismi SR a so Stanovami.
5. Organizačné jednotky Hnutia sú oprávnené nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať
s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, iba na základe rozhodnutia
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splnomocnenia štatutára Hnutia. Organizačné jednotky môžu zaväzovať Hnutie len do
výšky prostriedkov pridelených Predsedníctvom Hnutia.
6. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade
zrušenia Hnutia sa ponúkne nadácii, občianskemu združenie alebo inej neziskovej
organizácií, ktorej účelom je boj proti korupcii alebo charitatívna činnosť, pokiaľ
Predsedníctvo Hnutia nerozhodne inak.
Článok XXII
Konanie v mene Hnutia
1. V mene Hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne Predseda Hnutia, a to
tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Hnutia, označeniu funkcie a menu a
priezvisku pripojí svoj podpis.
2. Ostatní členovia Hnutia a pracovníci Hnutia sú oprávnení robiť právne úkony v mene
Hnutia iba na základe písomného splnomocnenia alebo poverenia udeleného Predsedom
Hnutia.
Článok XXIII
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Sústavu vnútorných predpisov určí vnútorný predpis prijatý najvyšším orgánom Hnutia.
2. Kľúč na voľbu delegátov do určených orgánov Hnutia určí Predsedníctvo Hnutia podľa
počtu hlasov odovzdaných pre Hnutie v jednotlivých okresoch v ostatných voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky alebo podľa zásady proporcionality alebo podľa
iného vhodného kritéria.
3. 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.
4. Tieto stanovy je možné meniť len so súhlasom 3/5 všetkých delegátov Snemu Hnutia.
5. Funkcie v Hnutí môžu zastávať len členovia Hnutia pokiaľ nie je uvedené inak.
6. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu Stanov do registra strán vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
7. Týmto novým úplným znením stanov Hnutia, zaregistrovaného pod číslom
OVVS 3-2011/018608 dňa 06.07.2011, sa rušia zaregistrované stanovy zo dňa
30.11.2015 pod poradovým číslom 1.
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