
 

 
 

 

 

Stanovy politického hnutia Socialisti.sk 

 

PREAMBULA 

 

Politické hnutie Socialisti.sk prináša ľavicovú alternatívu, ktorej prvoradým 

cieľom je zmena politického smerovania, pomocou ktorého sa výrazne zlepšia 

životné podmienky všetkých poctivých a pracovitých občanov Slovenskej 

republiky. Svoje ciele bude politické hnutie Socialisti.sk postupne napĺňať 

prostredníctvom troch pilierov, na ktorých je založené – solidarita, ekológia, 

mier. Slovenská republika musí zabezpečiť slušné podmienky na život pre 

každého svojho občana, bez ohľadu na jeho majetkové, spoločenské alebo iné 

postavenie, pomocou spravodlivého rozdeľovania spoločného bohatstva, 

udržateľného rozvoja a zamedzenia vojny a zbrojenia.  
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Stanovy politického hnutia Socialisti.sk sú vypracované v súlade so zákonom 

č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len ako 

„Stanovy“) v znení neskorších predpisov. 

2. Politické hnutie Socialisti.sk je založené v súlade s Ústavou Slovenskej 

republiky a v súlade so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Politické hnutie 

Socialiti.sk vzniklo na návrh, podľa ustanovenia § 6 zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, 

registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
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Článok II 

Základné ustanovenia 

 

1. Názov politického hnutia je Socialisti.sk. 

2. Socialisti.sk je právnickou osobou, dobrovoľným združením občanov 

Slovenskej republiky, vykonávajúcou činnosťou v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky, ako aj v súlade so svojimi programovými 

cieľmi a týmito Stanovami.  

 

 

Článok III 

Program politického hnutia Socialisti.sk a ciele činnosti 
 

1. Socialisti.sk je politickým hnutím, ktoré vyznáva princípy demokratického 

socializmu, environmentalizmu a pacifizmu.  

2. Pôsobenie politického hnutia Socialisti.sk vychádza z nasledovných hodnôt: 

 solidarita 

 udržateľný život 

 mier 

 nenásilie 

 demokracia 

 tolerancia 

 sloboda 

 rovnosť 

 bratstvo 

3. Základnými programovými cieľmi politického hnutia Socialisti.sk sú: 

 sociálne spravodlivá, environmentálne udržateľná a mierová spoločnosť, 

 prehlbovanie participatívnej, ekonomickej a priamej demokracie na 

všetkých úrovniach, 

 prekonávanie koristníckeho kapitalizmu dôslednými reformami, ktoré 

povedú k humánnej spoločnosti uprednostňujúcej spoluprácu pred 

rivalitou, verejný záujem pred súkromným ziskom a environmentalizmus 

pred antropocentrizmom. 
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ČLENSTVO 

 

Článok IV 

Vznik členstva 

 

1. Každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej 

republiky alebo iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na 

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

právne úkony v plnom rozsahu, nie je členom inej politickej strany alebo 

politického hnutia a súhlasí so Stanovami a s programom politického hnutia 

Socialisti.sk (ďalej iba „Hnutie“), sa môže stať členom Hnutia. Členstvo 

v Hnutí je dobrovoľné. 

2. Podmienkou prijatia za člena v Hnutí je: 

a) podanie žiadosti o prijatie za člena, pričom žiadosť musí byť vyplnená 

úplne a pravdivo, 

b) schválenie žiadosti o prijatie za člena Krajskou radou Hnutia v mieste 

bydliska alebo výkonu práce (ďalej „príslušnou Krajskou radou Hnutia“). 

3. Žiadosť o prijatie za člena Hnutia musí byť záujemcom vlastnoručne 

podpísaná. V prípade, ak záujemca podáva žiadosť o prijatie za člena 

elektronicky, žiadosť musí obsahovať zaručený kvalifikovaný podpis. 

4. Príslušná Krajská rada Hnutia na základe podanej žiadosti záujemcu o prijatie 

za člena rozhodne o jeho prijatí za člena Hnutia do 30 dní od podania žiadosti, 

pričom členstvo v Hnutí vznikne dňom prijatia rozhodnutia príslušnej 

Krajskej rady Hnutia a zaplatením členského príspevku záujemcom o členstvo 

do 30 dní od oznámenia o prijatí za člena príslušnou Krajskou radou. 

5. Rozhodnutie o prijatí za člena Hnutia oznámi príslušná Krajská rada písomne 

alebo elektronicky uchádzačovi o členstvo. Dokladom o členstve je 

Rozhodnutie o prijatí za člena Hnutia, ktoré vydáva Republiková rada. 

 

 

Článok V 

Evidencia členov Hnutia  
 

1. Hnutie vedie v súlade s ustanovením § 8a ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 

evidenciu členov Hnutia. Evidencia členov obsahuje údaje o členovi Hnutia 

v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ako aj 

samotnú žiadosť o prijatie za člena s vlastnoručným podpisom žiadateľa 

o členstvo, v prípade ak bola žiadosť o prijatie za člena zaslaná elektronicky, 

musí obsahovať aj kvalifikovaný elektronický podpis a dátum vzniku 

členstva.  
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2. Zoznam členov Hnutia vedie a priebežne aktualizuje Štatutárny orgán Hnutia  
 

 

Článok VI 

Príslušnosť k Hnutiu 

 

1. V  Hnutí môže byť členstvo nasledovné: 

a) riadny člen Hnutia 

b) zakladajúci člen Hnutia 

c) podporovateľ Hnutia 

2. Riadnym členom Hnutia je osoba, ktorá bola prijatá za člena na základe 

ustanovení článku IV týchto Stanov. 

3. Zakladajúcim členom Hnutia je osoba, ktorej členstvo schválil Prípravný 

výbor do termínu konania ustanovujúceho Snemu. Zakladajúci člen Hnutia 

má všetky práva a povinnosti riadneho člena Hnutia.  

4. Podporovateľom Hnutia môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo 

iného štátu Európskej únie, ktorý súhlasí s programom Hnutia. Podporovateľ 

nie je riadnym členom Hnutia, a preto: 

a) nemá právo hlasovať v orgánoch Hnutia,  

b) nemá právo voliť a/alebo byť volený či menovaný do orgánov Hnutia, 

c) má právo vyjadrovať svoj názor na rokovaniach Hnutia v diskusiách 

o činnosti hnutia,  

d) má právo spolupracovať na príprave dokumentov Hnutia a predkladať 

návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu Hnutia. 

 

 

Článok VII 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen Hnutia má právo: 

a) predkladať návrhy a podnety orgánom Hnutia,  

b) aktívne sa zúčastňovať na činnostiach a aktivitách Hnutia,  

c) byť informovaný o činnosti Hnutia,  

d) slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť Hnutia, v rámci hnutia a na 

pôde Hnutia, 

e) voliť a byť volený do orgánov Hnutia spôsobom určenými týmito 

Stanovami,  

f) spoluvytvárať postoje Hnutia k spoločenským témam a spolupracovať na 

príprave dokumentov Hnutia, 

g) pozastaviť alebo ukončiť členstvo v Hnutí spôsobom určeným  týmito 

Stanovami. 
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2. Člen Hnutia má povinnosť: 

a) dodržiavať Stanovy a ostatné vnútorné predpisy Hnutia, 

b) konať v súlade so Stanovami, vnútornými predpismi a programovými 

cieľmi Hnutia, 

c) plniť uznesenia volených orgánov Hnutia,  

d) zodpovedne a s náležitou starostlivosťou vykonávať funkciu, ktorú 

v Hnutí prijal, 

e) pravdivo a úplne informovať Republikovú radu Hnutia o zmene údajov 

uvedených v žiadosti o prijatie za člena,  

f) platiť riadne a včas členské príspevky. Členský príspevok na kalendárny 

rok je splatný do 31. januára príslušného roku, 

g) neposkytovať dôverné informácie, týkajúce sa činnosti Hnutia,  tretím 

osobám a vedome neohrozovať dobre meno Hnutia. 

 

 

Článok VIII 

Pozastavenie členstva 

 

1. Na základe písomnej žiadosti člena môže byť jeho členstvo v Hnutí 

pozastavené. O žiadosti na pozastavenie členstva rozhoduje Republiková rada 

Hnutia. Členstvo sa pozastaví dňom prijatia rozhodnutia Republikovej rady 

Hnutia.  

2. Členstvo môže byť pozastavené: 

a) na dobu určitú, 

b) na dobu neurčitú. 

3. Členstvo pozastavené na dobu určitú sa automaticky obnovuje uplynutím 

obdobia, na ktoré člen žiadal pozastaviť členstvo alebo ukončením pôsobenia 

člena vo funkcii, ktoré vylučuje členstvo v politickej strane alebo 

v politickom hnutí, to neplatí, ak členstvo zaniklo z dôvodov uvedených 

v týchto Stanovách. 

4. O zrušení pozastavenia členstva, na dobu určitú ako aj na dobu neurčitú, 

rozhoduje Republiková rada Hnutia na základe žiadosti dotknutého člena, a to 

v prípade ak pominuli dôvody pozastavenia alebo ak existujú dôvody hodné 

osobitného zreteľa.  

5. V období počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch 

Hnutia, člen nemôže byť volený do orgánov Hnutia a nemá povinnosť platiť 

členský príspevok. 

 

 

Článok IX 



6 
 

Zánik členstva v Hnutí  
 

1. Členstvo v Hnutí zaniká: 

a) úmrtím člena,  

b) obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

c) vstupom člena do inej politickej strany alebo politického hnutia,  

d) doručením písomného oznámenia o vystúpení člena z Hnutia  ,  

e) zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, 

f) stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu EÚ, 

g) vylúčením z Hnutia. 

2. Člen Hnutia môže byť vylúčený, ak: 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,  

b) uvedie v žiadosti o prijatie za člena Hnutia nepravdivé údaje, 

c) hrubo a/alebo opakovane porušuje tieto Stanovy a/alebo iné vnútorné 

predpisy Hnutia a/alebo poškodzuje svojím konaním dobré meno Hnutia, 

d) verejne presadzuje názory, ktoré sú v rozpore s princípmi a programom 

Hnutia, 

e) porušuje povinnosti člena Hnutia, 

f) vytvára, alebo sa zúčastňuje na činnosti politických štruktúr mimo hnutia. 

3. O vylúčení člena z Hnutia rozhoduje Republiková rada Hnutia. Rozhodnutie 

Republikovej rady Hnutia musí byť písomné, odôvodnené a doručené členovi. 

Proti rozhodnutiu o vylúčení člena môže podať vylúčený člen, v lehote do 15 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie. Odvolanie nemá odkladný 

účinok a rozhoduje o ňom Rozhodcovská komisia do 15 dní od podania 

odvolania. 

 

 
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, ORGÁNY HNUTIA 

A SPÔSOB KONANIA V MENE HNUTIA 

 

 

Článok X 

Orgány Hnutia 

 

1. Organizačnú štruktúru Hnutia tvorí: 

a) Najvyšší orgán – Snem Hnutia  

b) Výkonný  orgán – Republiková rada Hnutia  

c) Štatutárny orgán – predseda a podpredsedovia Hnutia 

d) Rozhodcovský orgán – Rozhodcovská komisia 

e) Revízny orgán – Revízna komisia 
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f) Územné orgány hnutia 

 

Článok XI 

Snem Hnutia 

 

1. Snem je najvyšším orgánom Hnutia. 

2. Na sneme sa zúčastňujú delegáti delegovaní podľa kľúča určeného 

Republikovou radou Hnutia. Spôsob a realizáciu voľby delegátov snemu určí 

Republiková rada Hnutia. Pri ustanovujúcom sneme vykonáva túto funkciu 

prípravný výbor. 

3. Do pôsobnosti Snemu Hnutia patrí: 

a) schvaľovanie programu Hnutia, 

b) schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu Hnutia,   skratky 

Hnutia, programu Hnutia a cieľov činnosti  Hnutia a všetkých ďalších 

povinných náležitostí stanov, 

c) Snem rozhoduje  o zlúčení, spoločnom postupe, spoločnej kandidátke do  

volieb s inou politickou stranou, politickým hnutím dvojtretinovou  

väčšinou prítomných delegátov Snemu, 

d) voľba a odvolanie členov štatutárneho orgánu Hnutia, 

e) voľba a  odvolanie   členov Republikovej rady a Predsedníctva Hnutia,  

f) voľba a odvolanie členov Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie  

Hnutia,  

g) Snem môže schváliť Čestného predsedu Hnutia za osobitné zásluhy 

v Hnutí, 

h) rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení Hnutia, 

i) rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov 

vrátane poverenia iných orgánov Hnutia plnením úloh. 

4. Snem zvoláva štatutárny orgán Hnutia a schádza sa aspoň raz za dva roky. Zo 

zasadnutí Snemu sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme. V prípade, ak 

nadpolovičná väčšina členov Republikovej rady Hnutia požiada štatutárny 

orgán o zvolanie Snemu, je štatutárny orgán zaviazaný zvolať mimoriadne 

Snem do 30 dní od doručenia žiadosti. 

5. Každý člen Snemu Hnutia hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen Snemu je 

vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako 

člen Revíznej alebo Rozhodcovskej komisie. 



8 
 

6. Vnútorný predpis Hnutia podrobnejšie upraví spôsob zvolávania a zasadania 

snemu. 

 

 

Článok XII 

Republiková rada Hnutia  
 

1. Najvyšším výkonným orgánom Hnutia medzi snemami je Republiková rada, 

ktorá má 11 členov. 
 

2. Členmi Republikovej rady s hlasovacím právom sú predseda, podpredsedovia 

Hnutia a ďalší členovia Republikovej rady, ktorí sú volení Snemom Hnutia. 
 

3. Republiková rada najmä: 

a) zvoláva Snem, 

b) predkladá na rokovanie Snemu návrh programu hnutia a návrh stanov  

hnutia a ich zmien,  

c) schvaľuje kandidátov na ústavné funkcie,  kandidátov na predsedov VÚC 

a primátorov krajských     miest, kandidátne listiny do volieb Európskeho 

parlamentu, NR SR,  

d) schvaľuje vnútorné predpisy Hnutia, 

e) schvaľuje koaličné dohody a ďalšie zmluvy s inými politickými stranami   

a politickými hnutiami,  

f) zriaďuje a zrušuje odborné sekcie Hnutia. 

4. Republiková rada sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát za 

kalendárny rok. Zasadnutia môžu byť konané aj online formou. 

5. Republiková rada má právo pozastaviť realizáciu uznesení nižších orgánov 

Hnutia a žiadať ich opätovné prerokovanie, avšak takto nemôže konať v tej 

istej veci opakovane. 

6. Republiková rada zriaďuje, ruší Odborné sekcie Hnutia, ktoré združujú okrem 

členov Hnutia, jeho aktivistov, sympatizantov a odborníkov v danej oblasti 

bez politickej príslušnosti.  

a) Republiková rada rozhoduje o ich počte, štruktúre, ktorá spravidla 

kopíruje pôsobnosť ministerstiev,  

b) Odborné sekcie sa stretávajú podľa potreby, najmenej však jeden krát za 

tri mesiace. Zo svojich radov si volia predsedu, ktorý ich reprezentuje do 

vnútra Hnutia i navonok, 

c) Odborné sekcie sa podieľajú na riešení odborných otázok politického 

a volebného programu Hnutia, príprave stanovísk k aktuálnym 

spoločenským a politickým problémom. Svoje závery predkladajú 

Republikovej rade. 
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7. Republiková rada Hnutia rozhoduje o ďalších otázkach, o ktorých 

nerozhoduje iný orgán Hnutia. 

8. Vnútorný predpis Hnutia môže podrobnejšie upraviť zvolávanie a vedenie 

zasadnutia Republikovej rady a špecifikovať jeho pôsobnosť.  

 

Článok XIII 

Štatutárny orgán Hnutia 

 

1. Štatutárnym orgánom Hnutia je predseda a dvaja až štyria podpredsedovia, 

ktorí reprezentujú politické hnutie doma i v zahraničí a riadia jeho politickú 

činnosť. 

2. Predseda Hnutia: 

a) zvoláva Snem, ktorému predkladá správy o činnosti hnutia,  

b) zvoláva a vedie Republikovú radu,  

c) menuje a odvoláva hovorcu hnutia. 

3. Predsedu a podpredsedov Hnutia volí Snem na obdobie dvoch rokov. 

4. V rozsahu poverenia predsedu Hnutia zastupujú predsedu podpredsedovia 

Hnutia. 

5. V mene Hnutia koná a podpisuje predseda Hnutia samostatne alebo aspoň 

dvaja podpredsedovia spoločne v plnom rozsahu, a to tak, že k vytlačenému 

alebo k napísanému názvu Hnutia pripoja svoj vlastnoručný podpis.  

6. Predseda Hnutia môže dočasne, alebo trvale delegovať časť svojich 

právomocí a kompetencií na podpredsedov hnutia, svojim písomným 

rozhodnutím, o ktorom informuje Republikovú radu. 

7. Iní členovia Hnutia alebo zamestnanci Hnutia môžu za Hnutie konať len na 

základe poverenia udeleného predsedom Hnutia.  

8. Hnutie navonok reprezentuje a mediálne vystupuje predseda 

a podpredsedovia hnutia. V rozsahu poverenia predsedu, hovorca Hnutia 

a poverený funkcionár, prípadne člen Hnutia. 

 

Článok XIV  

Rozhodcovská komisia 

 

1. Rozhodcovská komisia rieši vzniknuté spory a rozhoduje s končenou 

platnosťou o sporoch postúpených z nižších orgánov Hnutia.  

2. Rozhodcovská komisia má troch členov, ktorí sú volení Snemom Hnutia na 

návrh štatutárneho orgánu Hnutia. 
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3. Rozhodcovská komisia sa riadi vnútorným poriadkom Hnutia schváleným 

Republikovou radou Hnutia. 

4. Vnútorný predpis môže bližšie ustanoviť pôsobnosť a činnosť Rozhodcovskej 

komisie. 

 

Článok XV  

Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia kontroluje v zmysle zásad hospodárenia Hnutia nakladanie 

s majetkom Hnutia, účelnosť vynaložených prostriedkov na činnosť Hnutia 

a jej orgánov.  

2. Revízna komisia má troch členov, ktorí sú volení Snemom Hnutia na návrh 

štatutárneho orgánu Hnutia. 

3. Revízna komisia sa riadi vnútorným poriadkom Hnutia schváleného 

Republikovou radou Hnutia.  

 

Článok XVI  

Územné orgány Hnutia  
 

Organizačnú štruktúru v regiónoch tvoria: 

1. Krajská organizácia Hnutia 

2. Okresná organizácia Hnutia 

3. Miestne kluby a odborné sekcie  

 

Článok XVII  

Krajská organizácia Hnutia 

 

1. Krajskú organizáciu tvoria všetky okresné organizácie, miestne kluby 

a odborné sekcie na území kraja. Pôsobenie Krajskej organizácie je totožné 

s pôsobením príslušného VÚC.  

2. Krajský snem Hnutia je najvyšším orgánom kraja. Zúčastňujú sa ho všetci 

členovia Hnutia v kraji, pokiaľ Republiková rada nerozhodne inak. Uznášania 

schopný je pri nadpolovičnej väčšine všetkých členov kraja (delegátov) 

a uznesenia sú záväzné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

členov. Snem zvoláva predseda kraja a koná sa najmenej jeden krát v roku. 

3. Do pôsobnosti Krajského snemu patrí: 

a) stanovenie základného smerovania Hnutia v regionálnej politike 

a vytváranie podmienok pre plnenie politického programu hnutia v kraji, 
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b) schvaľovanie regionálneho programu Hnutia, ktorý je v súlade 

s programom Hnutia a schvaľovanie volebného programu do VÚC v kraji, 

c) Krajský snem rozhoduje  o  spoločnom postupe, spoločnej kandidátke do 

regionálnych volieb s inou politickou stranou, politickým hnutím 

dvojtretinovou väčšinou delegátov Snemu, 

d) voľba a odvolávanie členov Krajskej rady. Ich počet sa stanovuje od 7 do 

15. Krajskú radu tvoria:  krajský predseda, podpredseda, tajomník 

a okresní predsedovia, prípadne ďalší členovia v kraji a predsedovia 

odborných sekcií, 

e) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedu a tajomníka krajskej rady. 

4. Krajská rada Hnutia sa schádza najmenej jeden krát do mesiaca, je uznášania 

schopná, ak sa jej zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov a uznesenie je 

platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Zo zasadnutia sa 

vyhotovuje zápisnica s príslušným uznesením, ktorá je zasielaná 

Republikovej rade Hnutia.  Zasadnutie krajskej rady zvoláva a vedie krajský 

predseda, za jeho neprítomnosti podpredseda krajskej rady. 

5. Krajská rada: 

a) schvaľuje kandidátov na poslancov do VÚC, kandidátov na primátorov 

miest a starostov obcí v pôsobnosti kraja na návrh príslušnej Okresnej 

rady Hnutia, 

b) zriaďuje a zrušuje odborné sekcie kraja, 

c) Krajská rada zriaďuje odborné sekcie Hnutia, ktoré združujú okrem 

členov Hnutia, jeho aktivistov, sympatizantov a odborníkov v danej 

oblasti bez politickej príslušnosti. Sekcie sa podieľajú na riešení 

odborných otázok programu hnutia a svoje závery predkladajú Krajskej 

rade a sekciám Republikovej rady. 

6. Krajský predseda je výkonný a politický predstaviteľ Hnutia na úrovni kraja. 

Za svoju činnosť zodpovedá Krajskému snemu a Republikovej rade. Krajský 

predseda zodpovedá za politickú koordináciu činnosti regionálnych predsedov 

a za nerušený výkon politiky Hnutia na úrovni kraja. 
 

 

Článok XVIII 

Okresná organizácia 

 

1. Okresnú organizáciu tvoria všetky kluby Hnutia a odborné sekcie pôsobiace 

v okrese, ako i všetci individuálni členovia Hnutia na území okresu.  

2. Okresný snem Hnutia je najvyšším orgánom okresu. Zúčastňujú sa ho všetci 

členovia hnutia v okrese. Uznášaniaschopný je pri nadpolovičnej väčšine 
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všetkých členov okresu a uznesenia sú záväzné, ak zaň hlasovala 

nadpolovičná väčšina prítomných členov. Snem zvoláva predseda okresu 

a koná sa najmenej jeden krát v roku. 
 

3. Do pôsobnosti Okresného snemu patrí: 

a) stanovenie základného smerovania Hnutia v komunálnej politike 

a vytváranie podmienok pre plnenie politického programu hnutia, 

b) schvaľovanie regionálneho programu Hnutia, ktorý je v súlade 

s programom Hnutia a schvaľovanie volebného programu komunálnych 

volieb do zastupiteľstiev miest a obcí, 

c) okresný snem rozhoduje  o  spoločnom postupe, spoločnej kandidátke do 

komunálnych volieb s inou politickou stranou, politickým hnutím 

dvojtretinovou väčšinou delegátov Snemu, 

d) voľba a odvolávanie členov Okresnej rady. Ich počet sa stanovuje od 5 do 

11, 

e) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedu a tajomníka okresnej rady, 

f) voľba delegátov na krajský a republikový snem, podľa kľúča stanoveného 

Republikovou radou. 

4. Okresná rada hnutia sa schádza najmenej jeden krát do mesiaca, je uznášania 

schopná, ak sa jej zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov a uznesenie je 

platné ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Zo zasadnutia sa 

vyhotovuje zápisnica s príslušným uznesením. 

5. Okresná rada: 

a) schvaľuje kandidátov na poslancov do zastupiteľstiev miest a obcí. 

navrhuje Krajskej rade, kandidátov na primátorov miest a starostov obcí 

v pôsobnosti okresu, 

b) navrhuje kandidátov na členov vyšších orgánov, kandidátov na poslancov 

VÚC a NR SR, 

c) zriaďuje a zrušuje miestne kluby a odborné sekcie okresu. 

 

 

Článok XIX 

Miestne kluby 

 

1. Miestne kluby sú zakladané na základe záujmu najmenej troch členov Hnutia 

v obciach a mestách so súhlasom príslušnej Okresnej rady. Zo svojich radov 
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si volia predsedu klubu. Stretávajú sa podľa potreby, minimálne jeden krát za 

tri mesiace a o svojich záveroch informujú Okresnú radu. 

2. Odborné sekcie združujú okrem členov Hnutia i jeho aktivistov, 

sympatizantov a odborníkov v danej oblasti, bez politickej príslušnosti. Zo 

svojich radov si volia predsedu sekcie. Stretávajú sa podľa potreby a o svojich 

záveroch informujú Okresnú radu a jej príslušné sekcie. 

 

 

Článok XX 

Spoločné ustanovenia k organizačnej štruktúre Hnutia 

 

1. Jednotlivé orgány Hnutia rozhodujú na svojich zasadnutiach uznesením alebo 

rozhodnutím v súlade s vnútornými predpismi Hnutia.  

2. Orgány sú uznášaniaschopné, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina ich členov oprávnených hlasovať. Na platné prijatie uznesenia orgánu 

Hnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

oprávnených hlasovať na zasadnutí orgánu Hnutia. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu toho – ktorého orgánu Hnutia, pokiaľ v stanovách 

nie je uvedené inak. 

3. Funkčné obdobie členov orgánov Hnutia je dvojročné, ak nie je v inom 

vnútornom predpise Hnutia Socialisti.sk stanovené inak.  

4. Funkčné obdobie v orgáne Hnutia, okrem štatutárneho orgánu, zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia,  

b) písomným odstúpením z funkcie aj bez uvedenia dôvodu doručeným 

štatutárnemu orgánu politického 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. 

 

 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

 

Článok XXI 

Zásady hospodárenia 

 

1. Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia Hnutia 

za záväzky Hnutia ani nezodpovedajú, ani neručia.  

2. Hnutie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Republiková rada Hnutia 

na obdobie kalendárneho roka v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

a týmito Stanovami. 
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3. Hnutie vedie podvojné účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi 

a vnútornými predpismi Hnutia.  

 

Článok XXII 

Príjmy a výdavky Hnutia 

 

1. Príjmami Hnutia môžu byť: 

a) príjmy z členských príspevkov,  

b) príjmy z darov a iných bezplatných plnení,  

c) príjmy z dedičstva,  

d) príjmy z predaja a prenájmu jeho hnuteľného a nehnuteľného majetku,  

e) príjmy z úrokov z vkladov, jeho prostriedkov v bankách,  

f) podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností,  

g) príjmy z pôžičiek a úverov,  

h) výnosy z verejne obchodovateľných cenných papierov,  

i) príspevky zo štátneho rozpočtu,  

j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných 

predpisov.  
 

2. Výdavkami Hnutia sú náklady spojené s činnosťou Hnutia, vynaložené 

v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

 

ZRUŠENIE A ZÁNIK HNUTIA 

 

Článok XXIII 

Zánik politického hnutia 

 

1. Hnutie zaniká dňom výmazu z registra strán vedenom Ministerstvom vnútra 

SR. 

2. Zániku Hnutia predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.  

 

Článok XXIV 

Zrušenie Hnutia 

 

1. Hnutie sa môže zrušiť: 

a) dobrovoľným zrušením,  

b) zlúčením s inou politickou stranou alebo politickým hnutím,  

c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku,  

d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,  

e) právoplatnými rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo  
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f) z iných dôvodov podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.  

2. O zrušení Hnutia podľa písm. a) a b) ods. 1 tohto článku rozhoduje Snem 

Hnutia.  

3. Po zrušení Hnutia môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho 

nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením 

strany.  

 

 

Článok XXV 

Naloženie s majetkovým zostatkom 

 

1. V prípade dobrovoľného zrušenia Hnutia likvidáciou, najvyšší orgán Hnutia, 

ktorý rozhodne o zrušení strany zároveň, tým istým rozhodnutím, vymenuje 

likvidátora.  

2. Likvidátorom nesmie byť člen Hnutia, náhrada jeho primeraných výdavkov 

a odmena za výkon funkcie likvidátora sa uhrádza z majetku Hnutia, ak zákon 

neustanovuje inak. 

3. Likvidátor robí v mene Hnutia len úkony smerujúce k likvidácii Hnutia. Pri 

výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky Hnutia, uplatňuje pohľadávky 

Hnutia a prijíma plnenia, zastupuje Hnutie pred súdmi a inými orgánmi, 

uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. 

4. Likvidátor ku dňu skončenia likvidácie zostaví účtovnú závierku. 

5. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, 

prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Snem Hnutia. 

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok XXVI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných 

ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú 

celkom alebo sčasti účinné alebo stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá 

platnosť ostatných ustanovení.  

2. Tieto Stanovy je možné meniť len so súhlasom Snemu Hnutia. 

3. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Snemom Hnutia 

a účinnosť dňom zápisu do registra politických strán a politických hnutí 

vedenom Ministerstvom vnútra SR. 


