
Interná smernica politickej strany

Slovenský  PATRIOT

Túto internú smernicu schválilo Predsedníctvo politickej strany Slovenský PATRIOT 
so sídlom na Skalnatá 175/3, 05375 Hnilec,  IČO: 53551494  (ďalej  len „politická 
strana“), číslo registrácie SVS - OVR1-2021/007143.

Smernica je dokument, ktorý bližšie špecifikujte jednotlivé procesy a vzťahy, ktoré 
môžu nastať  medzi členmi a delegátmi politickej strany počas trvania ich členstva v 
strane,  ako  aj  po  jeho  skončení.  S touto  smernicou  bol oboznámení  všetci 
členovia  Snemu  ako  najvyššieho orgánu  strany  a s  touto Smernicou bude 
oboznámený každý nový člen politickej strany. 

Všetky listiny, ktoré je potrebné doručovať strane a nech je to akémukoľvek orgánu 
strany (Predsedníctvo, Revízna komisia, Rozhodcovská komisia, predseda strany, 
generálny  manažér  strany  atď.),  je nutné doručovať  prostredníctvom Slovenskej 
pošty  a  to  na  adresu  sídla  strany,  ktorá  je  Skalnatá  175/3,  05375 Hnilec  alebo 
prostredníctvom oficiálnej mailovej adresy, ktorá je uvedená aj na prihláške o prijatie 
za člena  politickej  strany  a  to  na adrese  kontakt@slovenskypatriot.sk alebo na 
mailovej adrese generalnymanazer@slovenskypatriot.sk    

I.
Podmienky vzniku členstva v politickej strane Slovenský PATRIOT

1. Stanovy politickej strany, ktoré boli zaregistrované 10.02.2021 v HLAVE II., čl.2  
upravujú všeobecné podmienky členstva v politickej strane.

2. Podľa tejto Smernice prijatie nového člena na základe jeho prihlášky navrhuje 
predseda oblastnej alebo krajskej organizácie, ak je táto zriadená, pričom členstvo 
schvaľuje výlučne Predsedníctvo.

3. Ak oblastná alebo krajská organizácia nie je zriadená, tieto kompetencie 
vykonáva Predsedníctvo strany ako jej výkonný orgán.

4. V prípade, ak záujemca o členstvo v strane doručí prihlášku do sídla strany, 
generálny manažér je povinný bezodkladne informovať o tomto predsedu príslušnej 
oblastnej alebo krajskej organizácie tak, aby ten mohol podať návrh na schválenie 
resp. odmietnutie členstva Predsedníctvu.

5. Prihláška o členstvo v strane je verejne dostupná na oficiálnej internetovej 
stránke www.slovenskypatriot.sk. Prihlášku je potrebné opatriť vlastnoručným 
podpisom, pričom súčasťou prihlášky je aj Súhlas so spracovaním osobných údajov 
a Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktoré je potrebné 
opatriť podpisom záujemcu o členstvo v strane. Všetky tieto listiny sú verejne 
dostupné  na webovej stránke politickej strany www.slovenskypatriot.sk.

6. Podpísanú prihlášku spolu s prílohami je potrebné odoslať na adresu sídla 
strany, ktorá je zverejnená na oficiálnej internetovej stránke politickej strany
www.slovenskypatriot.sk.



II.
Podmienky zániku členstva v politickej strane Slovenský PATRIOT

1. V zaregistrovaných Stanovách politickej strany sú v HLAVE II. čl. 3 upravené
všeobecné podmienky a jednotlivé dôvody možného zániku členstva v politickej
strane.

2. Nech je dôvodom zániku členstva v politickej strane ktorákoľvek z možností upravená
v Stanovách politickej strany, (prípadne aj iná v Stanovách neuvedená), je nutné,  aby
o konečnom zániku členstva rozhodlo Predsedníctvo strany. Toto sa netýka zániku
členstva podľa HLAVY II., čl. 3, ods. 1, písm. a) - úmrtie člena.

3. Rozhodnutie o zániku členstva obsahuje presne špecifikované dôvody zániku
členstva.

4. V prípade ak Predsedníctvo rozhodne o vylúčení člena z politickej strany, členstvo
zaniká doručením Rozhodnutia  vylúčenému členovi.

5. Rozhodnutie o vylúčení člena z politickej strany, vylúčenému členovi doručuje
Predsedníctvo nasledovne:

- prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v prihláške (adresa bydliska,
prípadne korešpondenčná adresa), prípadne na inú adresu na
doručovanie, ktorú člen oznámil Predsedníctvu strany. Rozhodnutie sa
považuje za doručené dňom jeho prijatia alebo dňom odopretia jeho
prijatia. Rozhodnutie o vylúčení doručované prostredníctvom pošty musí
byť opatrené originálnym podpisom predsedu strany, prípadne ním,
(písomne/e-mailom) poverenou osobou,
- doručenie prostredníctvom e-mailovej pošty a to na mailovú adresu,
ktorú člen uviedol ako svoju mailovú adresu v prihláške za člena strany
a na ktorú mu boli doručované dokumenty ako členovi strany.
Rozhodnutie sa považuje za doručené, ak adresát potvrdí jeho prijatie
potvrdzujúcim mailom. V prípade ak sa Rozhodnutie doručuje
prostredníctvom e-mailu a adresát nepotvrdí prevzatie správy do 5 dní
od odoslania e-mailu, Rozhodnutie je nutné doručiť prostredníctvom
pošty, viď. vyššie.

7. V prípade, že Predsedníctvo politickej strany schválilo členstvo záujemcu a 
rozhodne o jeho prijatí za člena politickej strany, toto bude oznámené novému členovi 
politickej strany:osobne, telefonicky, emailom, alebo poštou
8. Výška a úhrada členského príspevku je na úvahe člena strany



6. Proti Rozhodnutiu Predsedníctva o vylúčení zo strany má každý člen právo sa
písomne  odvolať a to do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia Rozhodnutia
Predsedníctvu na adresu sídla politickej strany. Odvolanie má odkladný účinok.

7. Predsedníctvo  preskúma  odvolanie  člena  strany,  proti  Rozhodnutiu  o  jeho
vylúčení zo strany do 30 dní od doručenia odvolania a rozhodnutie o odvolaní
zašle  prostredníctvom  pošty  na  adresu  trvalého  bydliska,  alebo  na
korešpondenčnú adresu člena, ktorú oznámil Predsedníctvu strany. Rozhodnutie
môže zaslať aj prostredníctvom e-mailovej pošty a to na mailovú adresu, ktorú
člen uviedol ako svoju mailovú adresu v prihláške za člena strany.

III.
Podmienky prerušenia a pozastavenia členstva v politickej strane Slovenský 

PATRIOT

1. V  zaregistrovaných  Stanovách  politickej  strany  sú  upravené  podmienky
možného  prerušenia  a  pozastavenia  členstva  v  politickej  strane  v HLAVE  II.
Článku 4 Stanov.

2. Nech je dôvodom prerušenia alebo pozastavenia členstva v strane akákoľvek
z možností uvedená v Stanovách strany, alebo aj iná, ktorá v Stanovách nie je
konkrétne špecifikovaná, je nutné aby o prerušení alebo pozastavení členstva
rozhodlo Predsedníctvo strany.

3. Jedine  Predsedníctvo  môže  rozhodnúť  o  prerušení  alebo  pozastavení
členstva v politickej strane, to neplatí ak ide o vlastnú žiadosť toho ktorého člena
o prerušenie alebo pozastavenie členstva v politickej strane.

4. Rozhodnutie Predsedníctva o prerušení alebo pozastavení členstva v strane
musí obsahovať dôvody prerušenia alebo pozastavenia členstva. Rozhodnutie o
prerušení  alebo  pozastavení  členstva  v  politickej  strane  musí  byť  opatrené
originálnym  podpisom  predsedu  strany,  prípadne  ním  písomne/e-
mailom poverenou osobou.

5. Rozhodnutie o pozastavení alebo prerušení členstva v strane je účinné dňom
doručenia.

6. Predsedníctvo rozhodnutie o pozastavení alebo prerušení členstva v politickej
strane doručuje:

- prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v prihláške (adresa bydliska,
prípadne  korešpondenčná  adresa),  prípadne  na  inú  adresu  na
doručovanie, ktorú člen oznámil Predsedníctvu strany. Rozhodnutie sa
považuje za doručené dňom jeho prijatia alebo dňom odopretia jeho
prijatia.



- prostredníctvom e-mailovej  pošty a to na mailovú adresu,  ktorú člen
uviedol ako svoju mailovú adresu v prihláške za člena strany a na ktorú
mu  boli  doručované  dokumenty  ako  členovi  strany.  Rozhodnutie  sa
považuje za doručené, ak adresát  potvrdí  jeho prijatie  potvrdzujúcim
mailom.  V prípade,  ak  sa  Rozhodnutie  doručuje  prostredníctvom  e-
mailu a adresát nepotvrdí prevzatie správy do 5 dní od odoslania e-
mailu, Rozhodnutie je nutné doručiť prostredníctvom pošty, viď. vyššie.

7. Proti  Rozhodnutiu  Predsedníctva o pozastavení  alebo prerušení  členstva v
politickej  strane  má  každý  člen  právo  sa  písomne  odvolať  a  to  do  15
kalendárnych dní odo dňa doručenia Rozhodnutia Predsedníctvu na adresu sídla
politickej strany. Odvolanie má odkladný účinok.

8. Predsedníctvo  preskúma  odvolanie  člena  strany,  proti  Rozhodnutiu  o
pozastavení alebo prerušení členstva v politickej strane do 30 dní od doručenia
odvolania  a  rozhodnutie  o  odvolaní  zašle  prostredníctvom  pošty  na  adresu
trvalého  bydliska,  alebo  na  korešpondenčnú  adresu  člena,  ktorú  oznámil
Predsedníctvu strany.  Rozhodnutie  môže zaslať  aj  prostredníctvom e-mailovej
pošty a to na mailovú adresu, ktorú člen uviedol  ako svoju mailovú adresu v
prihláške za člena strany.

9. Počas doby prerušenia alebo pozastavenia členstva v strane po dobu viac ako
12 po sebe nasledujúcich mesiacoch, nie je povinnosťou člena zaplatiť členský
poplatok.

10. V prípade,  že  pominú dôvody,  pre  ktoré  bolo  členstvo v  strane prerušené
alebo pozastavené, dotknutý člen túto skutočnosť oznámi Predsedníctvu svojim
listom a do 15 dní od doručenia listu Predsedníctvo po preskúmaní skutočnosti
uvedených v liste člena rozhodne o zrušení Rozhodnutia, ktorým bolo členstvo v
strane  pozastavené  alebo  prerušené.  Rozhodnutie  o  obnovení  členstva  v
politickej strane nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia.

IV.
Predseda

1. Predsedu volí  Snem na dobu 5  (piatich)  rokov.  Kandidovať,  byť  volený  a
zvolený môže byť člen strany aj opakovane.

2. Pri voľbe Predsedu politickej strany platí, že Snem je uznášaniaschopný, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov snemu.

3. Pri voľbe Predsedu politickej strany Snem rozhoduje uznesením.
4. Uznesenie  Snemu  o  voľbe  Predsedu  je  prijaté,  ak  za  návrh  súhlasne

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Snemu.
5. Každý delegát Snemu hlasuje rovnakým počtom hlasov.  Delegát  Snemu je

vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako
člen Rozhodcovskej komisie alebo ako člen Revíznej komisie.

6. Zo  zasadnutia  Snemu  politickej  strany  o  voľbe  Predsedu  sa  vyhotovuje
zápisnica v písomnej forme.

7. Za  Predsedu  politickej  strany  je  oprávnený  kandidovať  iba  riadny  člen
politickej strany. Záujemca o kandidatúru je povinný svoj záujem o zvolenie za



Predsedu písomne oznámiť  Predsedníctvu strany a to  najneskôr  15 dní  pred
konaním volieb.

8. Termín  konania  volieb  oznámi  Predsedníctvo  každému  členovi  Snemu,
prípadne iným osobám, ktoré sú oprávnené voliť najneskôr 30 dní pre riadnym
termínom volieb.

9. Okrem  členov  Predsedníctva  môžu  oblastné  a  krajské  organizácie,  ak  sú
zriadené,  navrhovať  kandidátov  na  post  Predsedu  politickej  strany.  Svojich
kandidátov  sú  oprávnení  navrhnúť  písomným  oznámením  zaslaným
Predsedníctvu a to v lehote najneskôr do 15 dní pred termínom oficiálnej voľby.

V.
Zánik funkcie Predsedu

1. Funkcia Predsedu zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia
- odvolaním z funkcie Predsedu
- vzdaním sa funkcie Predsedu
- písomným oznámením Predsedu o vystúpení z politickej  strany, a to

dňom doručenia  oznámenia Predsedníctvu  na  adresu  sídla  politickej
strany

- vstupom do inej  politickej  strany alebo politického hnutia,  a to dňom
vzniku členstva

- vylúčením Predsedu z politickej strany
- úmrtím Predsedu

2. V prípade zániku funkcie Predsedu Predsedníctvo dočasne poverí  jedného
alebo  oboch  Podpredsedov  výkonom  povinností  Predsedu,  a  to  až  do
právoplatného zvolenia nového Predsedu politickej strany v najbližších voľbách.
Nový Predseda musí byť zvolený do 30 dní od zániku funkcie Predsedu.

VI.
Podpredsedovia politickej strany

1. Podpredsedovia  politickej  strany  sú  členmi  Predsedníctva  a  sú  volení  na
obdobie 4  (štyroch) rokov.

2. Funkcia Podpredsedu zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia
- odvolaním z funkcie Podpredsedu
- vzdaním sa funkcie Podpredsedu
- písomným oznámením Podpredsedu o vystúpení z politickej strany, a

to dňom doručenia oznámenia  Predsedníctvu na adresu sídla politickej
strany

- vstupom do inej  politickej  strany alebo politického hnutia,  a to dňom
vzniku členstva

- vylúčením Podpredsedu z politickej strany
- smrťou Podpredsedu



3. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie, písomného oznámenia Podpredsedu
o vystúpení  z  politickej  strany,  vylúčením  a smrťou  niektorého  z
Podpredsedov, Predsedníctvo  dočasne  poverí  niekoho  z  Predsedníctva,  aby
spolu  s  ďalším  Podpredsedom  až  do  právoplatného  zvolenia  nového
Podpredsedu vykonával činnosť  Podpredsedu. V týchto prípadoch musí Snem
zvoliť  nového  Podpredsedu  v  lehote  do  30  dní  od  zániku  funkcie
predchádzajúceho Podpredsedu.

4. Pri voľbe Podpredsedu politickej strany platí, že Snem je uznášaniaschopný,
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov snemu.

5. Pri voľbe Podpredsedu politickej strany Snem rozhoduje uznesením.
6. Uznesenie  snemu  o  voľbe  Podpredsedu  je  prijaté,  ak  za  návrh  súhlasne

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Snemu.
7. Každý delegát Snemu hlasuje rovnakým počtom hlasov.  Delegát  Snemu je

vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako
člen Rozhodcovskej komisie alebo ako člen Revíznej komisie.

8. Zo zasadnutia Snemu politickej  strany o voľbe Podpredsedu  sa vyhotovuje
zápisnica v písomnej forme.

9. Za  Podpredsedu  politickej  strany  je  oprávnený  kandidovať  iba  riadny  člen
politickej strany. Záujemca o kandidatúru je povinný svoj záujem o zvolenie za
Podpredsedu písomne oznámiť Predsedníctvu strany a to najneskôr 15 dní pred
konaním volieb.

10. Termín  konania  volieb  oznámi  Predsedníctvo  každému  členovi  Snemu,
prípadne iným osobám, ktoré sú oprávnené voliť najneskôr 30 dní pre riadnym
termínom volieb.

11. Okrem  členov  Predsedníctva  môžu  oblastné  a  krajské  organizácie,  ak  sú
zriadené, navrhovať  kandidátov na post Podpredsedu politickej strany. Svojich
kandidátov  sú  oprávnení  navrhnúť  písomným  oznámením  zaslaným
Predsedníctvu a to najneskôr v lehote 15 dní pred termínom oficiálnej voľby.

VII.
Snem

1. Delegátov  Snemu je ku dňu zaregistrovania politickej strany, t.j.  k 10.02.2021
spolu 27.

2. Za člena Snemu môže Predsedníctvo nominovať a zvoliť ľubovoľný počet členov
vždy tak, aby bol počet členov Snemu nepárny.

3. Členom Snemu politickej strany sa môže stať iba riadny člen politickej strany.
4. Pri voľbe a odvolaní delegátov Snemu Predsedníctvo rozhoduje uznesením a to

nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  členov.  V  prípade  rovnosti  hlasov  je
rozhodujúci  hlas  predsedu.  V  prípade  jeho  neprítomnosti  je  rozhodujúci  hlas
zastupujúceho  podpredsedu,  ak  jeho  splnomocnenie  takéto  ustanovenie
obsahuje.

5. Rozhodnutie  o zvolení  za člena Snemu politickej  strany alebo Rozhodnutie  o
odvolaní  člena  Snemu  politickej  strany  z  jeho  funkcie  musí  byť  opatrené



vlastnoručným  podpisom  Predsedu  politickej  strany  alebo  ním  písomne
poverenej osoby a toto Rozhodnutie doručuje Predsedníctvo: 

- prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v prihláške (adresa bydliska,
prípadne korešpondenčná adresa), prípadne na inú adresu na
doručovanie, ktorú člen oznámil Predsedníctvu strany. Rozhodnutie sa
považuje za doručené dňom jeho prijatia alebo dňom odopretia jeho
prijatia.

- prostredníctvom e-mailovej pošty a to na mailovú adresu, ktorú člen
uviedol ako svoju mailovú adresu v prihláške za člena strany a na ktorú
mu boli doručované dokumenty ako členovi strany. Rozhodnutia sa
považuje za doručené, ak adresát potvrdí jeho prijatie potvrdzujúcim
mailom.

- prostredníctvom osobného oznámenia, alebo telefonicky

6. Snem strany písomne alebo e-mailom zvoláva Predsedníctvo politickej  strany
alebo Predseda  najmenej raz za dva roky a to minimálne 15 dní pred konaním
samotného zasadnutia Snemu. To sa netýka výnimočných situácií, ktoré by mohli
ohroziť  samotných  chod,  činnosť  a  existenciu  politickej  strany  (napr.  odchod
členov Predsedníctva, Snemu v takom rozsahu, že by zloženie týchto orgánov
odporovalo zákonu). Pozvánku na zasadnutie Snemu podpisuje Predseda strany
alebo  ním  poverená  osoba.  Predseda  môže  pozvánku  odoslať  aj
prostredníctvom e-mailu sám, alebo ním poverená osoba.

7. Členovia Snemu sú povinní sa ho zúčastňovať  s výnimkou vážnych dôvodov,
ako sú napríklad ochorenie, úmrtie člena rodiny a pod.  Svoju prípadnú neúčasť
a jej dôvody je povinný každý člen Snemu vopred, písomne/e-mailom  oznámiť
Predsedovi.

8. Zo zasadnutia Snemu strany vyhotovuje zápisnicu v písomnej forme zapisovateľ
zvolený prítomnými členmi Snemu. Zápisnicu podpisuje Predseda strany, pričom
jeho podpis musí byť notársky overený len v prípadoch uvedených v zákone NR
SR  č.  85/2005  Z.z.  o  politických  stranách  a  politických  hnutiach  v  znení
posledných noviel.

VIII.
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom strany a má najmenej 9 členov.
2. Členom predsedníctva je vždy Predseda volený na obdobie 5 (piatich) rokov,

Podpredsedovia a generálny manažér volení na obdobie 4 (štyroch) rokov, ktorí
sú členmi Predsedníctva z titulu výkonu svojej funkcie.

3. O voľbe a odvolaní  zvyšných členov Predsedníctva rozhoduje Snem politickej
strany.  Títo  zvyšní  členovia  Predsedníctva  sú  volení  na  funkčné  obdobie  4
(štyroch) rokov, pričom Členom Predsedníctva politickej strany sa môže stať iba
riadny člen politickej strany.

4. Snem  politickej  strany  je  pri  voľbe  zvyšných  členov  Predsedníctva
uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Snem pri



tejto voľbe rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V
prípade  rovnosti  hlasov  je  rozhodujúci  hlas  Predsedu.  V  prípade  jeho
neprítomnosti  je  rozhodujúci  hlas  zastupujúceho  Podpredsedu,  ak  jeho
splnomocnenie takéto ustanovenie obsahuje.

5. Rozhodnutie o zvolení za člena Predsedníctva politickej strany alealebo o dvolaní
člena Predsedníctva politickej strany z jeho funkcie musí byť opatrené
vlastnoručným podpisom Predsedu politickej strany alebo ním písomne poverenej
osoby a toto Rozhodnutie doručuje Predsedníctvo:

- prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v prihláške (adresa bydliska,
prípadne korešpondenčná adresa), prípadne na inú adresu na
doručovanie, ktorú člen oznámil Predsedníctvu strany. Rozhodnutie sa
považuje za doručené dňom jeho prijatia alebo dňom odopretia jeho
prijatia.

- prostredníctvom e-mailovej pošty a to na mailovú adresu, ktorú člen
uviedol ako svoju mailovú adresu v prihláške za člena strany a na ktorú
mu boli doručované dokumenty ako členovi strany. Rozhodnutia sa
považuje za doručené, ak adresát potvrdí jeho prijatie potvrdzujúcim
mailom.

- prostredníctvom osobného oznámenia, alebo telefonicky
6. Funkcia člena Predsedníctva zaniká:

- uplynutím funkčného obdobia
- odvolaním z funkcie
- vzdaním sa funkcie
- písomným oznámením Predsedovi o vystúpení z politickej strany, a to

dňom doručenia oznámenia Predsedovi politickej strany na adresu sídla
politickej strany

- vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom
vzniku členstva

- vylúčením člena Predsedníctva z politickej strany
- smrťou.

7. V prípade zániku funkcie ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v bode 7 s
výnimkou smrti, Predseda dočasne poverí iného člena Predsedníctva alebo člena
Snemu výkonom povinností člena Predsedníctva, a to až do právoplatného
zvolenia nového člena Predsedníctva politickej strany v najbližších voľbách.

8. V prípade smrti člena Predsedníctva politickej strany dočasne, do voľby nového
člena jeho funkciu vykonáva Predsedom poverený člen Predsedníctva alebo člen
Snemu.

9. V prípadoch odvolania člena Predsedníctva z funkcie, vzdaním sa funkcie,
písomným oznámením Predsedníctvu o vystúpení z politickej strany, vstupom do
inej politickej strany alebo politického hnutia musí Predsedníctvo zvoliť nového
člena Predsedníctva v lehote do 30 dní od zániku funkcie predchádzajúceho
člena Predsedníctva.

10. Zasadnutie Predsedníctva vedie Predseda alebo z jeho poverenia iný člen
predsedníctva politickej strany. Návrh programu rokovania predkladá Predseda



politickej  strany  alebo  ten,  kto  konanie  zasadnutia  inicioval.  Zasadnutie
Predsedníctva politickej  strany je neverejné, ak Predsedníctvo politickej strany
nerozhodne inak.

11.Členovia  Predsedníctva  sú  povinní  sa  zúčastňovať  zasadnutí,  rokovaní  a
stretnutí Predsedníctva  s  výnimkou  vážnych  dôvodov,  ako  sú  napríklad
ochorenie, úmrtie člena rodiny a pod. Svoju prípadnú neúčasť  a jej dôvody je
povinný  každý  člen  Predsedníctva  vopred,  písomne/e-mailom  oznámiť
Predsedovi.

12.O  priebehu  a  výsledkoch  zasadnutia  vyhotoví  zápisnicu  osoba  poverené
Predsedom.  Do  zápisnice  má  právo  nazerať  každý  člen  politickej  strany,  ak
Predsedníctvo nerozhodne inak.

13.Na  základe  návrhu  Predsedu  politickej  strany  môže  Predsedníctvo v
mimoriadnych a neodkladných prípadoch prijať  uznesenie aj  mimo zasadnutia
(per rollam). Uznesenie musí mať písomnú formu a s jeho prijatím musí súhlasiť
nadpolovičná väčšina všetkých členov Predsedníctva politickej strany. Uznesenie
sa zaznamená do zápisnice zo zasadnutia predsedníctva politickej strany.

14.Predseda a členovia Revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí a
rokovaní Predsedníctva, pričom majú poradný hlas.

15.Predsedníctvo  má  právo  udeliť  výnimku  záujemcovi  o  členstvo  v  politickej
strane, ak záujemca podmienky členstva nespĺňa.

IX.
Revízna komisia

1. Revízna komisia má 3 členov,  ktorých volí  Snem politickej  strany na funkčné
obdobie  5  (piatich)  rokov.  Člen  Revíznej  komisie  nemôže  byť  členom
Rozhodcovskej komisie ani členom Predsedníctva.

2. Na zvolanie a rokovanie Revíznej komisie sa primerane použijú ustanovenia o
rokovaní Predsedníctva politickej strany, ak nie je ustanovené inak.

3. Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej však 2x ročne.
4. Prvé zasadnutie Revíznej komisie, zvoláva Predseda politickej strany.
5. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej

členov.
6. O  priebehu  a  výsledkoch  zasadnutia  sa  vyhotoví  zápisnica,  ktorú  Predseda

Revíznej komisie doručuje členom Predsedníctva politickej strany, Predsedovi a
členom Rozhodcovskej komisie na vedomie.

7. Revízna  komisia  vydá  rozhodnutie  ak  zaň  súhlasne  hlasovala  nadpolovičná
väčšina prítomných členov.

8. Kandidátov  na  člena  Revíznej  komisie  navrhuje  Predsedníctvo  pričom  s
kandidatúrou  musí  navrhovaný  člen  súhlasiť.  Kandidátom však  môže byť  iba
riadny člen politickej strany.

9. Vo  voľbe  členov  Revíznej  komisie  Snem  rozhoduje  uznesením  a  to
nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  členov.  V  prípade  rovnosti  hlasov  je
rozhodujúci  hlas  predsedu.  V  prípade  jeho  neprítomnosti  je  rozhodujúci  hlas



zastupujúceho  podpredsedu,  ak  jeho  splnomocnenie  takéto  ustanovenie
obsahuje.

10.Rozhodnutie o zvolení za člena Revíznej komisie alebo Rozhodnutie o odvolaní
člena Revíznej komisie z funkcie musí byť opatrené vlastnoručným podpisom
Predsedu politickej strany alebo ním písomne poverenej osoby a toto
Rozhodnutie doručuje Predsedníctvo:

- prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v prihláške (adresa bydliska,
prípadne korešpondenčná adresa), prípadne na inú adresu na
doručovanie, ktorú člen oznámil Predsedníctvu strany. Rozhodnutie sa
považuje za doručené dňom jeho prijatia alebo dňom odopretia jeho
prijatia.

- prostredníctvom e-mailovej pošty a to na mailovú adresu, ktorú člen
uviedol ako svoju mailovú adresu v prihláške za člena strany a na ktorú
mu boli doručované dokumenty ako členovi strany. Rozhodnutie sa
považuje za doručené, ak adresát potvrdí jeho prijatie potvrdzujúcim
mailom.

- prostredníctvom osobného oznámenia, alebo telefonicky
11.Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že predsedovi Revíznej komisie a členom

Revíznej komisie v prípade preukázateľne vynaložených nákladov na výkon ich
činnosti je potrebné tieto preplácať.

12.Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že predsedovi Revíznej komisie a členom
revíznej komisie prislúcha za výkon ich činnosti odmena.

X.
Rozhodcovská komisia

1. Rozhodcovská komisia má 3 členov, ktorých volí  Snem politickej  strany na
funkčné  obdobie  5 (piatich)  rokov. Člen  Rozhodcovskej  komisie  nemôže  byť
členom Revíznej komisie ani členom Predsedníctva.

2. Na  zvolanie  a  rokovanie  Rozhodcovskej  komisie  sa  primerane  použijú
ustanovenia  o  rokovaní  Predsedníctva  politickej  strany,  ak  nie  je  ustanovené
inak.

3. Rozhodcovská komisia zasadá podľa potreby, najmenej však 2x ročne a je
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

4. Rozhodcovská  komisia  vydá  rozhodnutie  ak  zaň  súhlasne  hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5. Zo zasadnutia Rozhodcovskej komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorá
je opatrená podpismi všetkých prítomných členov na zasadnutí.

6. Rozhodcovská  komisia  rozhoduje  rozhodnutím,  ktoré  je  prijaté,  ak  zaň
súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

7. Rozhodcovská komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo strany na zistené
nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.

8. Členstvo  v  Rozhodcovskej  komisii  je  nezlučiteľné s  členstvom v  ostatných
orgánoch strany.



9. Za výkon svojej činnosti Rozhodcovská komisia zodpovedá Snemu strany.
10. Jednotlivé  orgány  a  členovia  strany  majú  povinnosť  poskytovať

Rozhodcovskej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.
11. Rozhodcovská komisia najmä:

a) rozhoduje spory v rámci strany,
b) podáva záväzný výklad stanov strany v prípade sporov medzi orgánmi

a členmi strany, medzi členmi strany navzájom, alebo medzi orgánmi
strany navzájom.

XI.
Krajská organizácia

1. Svoju funkciu vykonáva predseda krajskej organizácie bezodplatne.
2. Predsedníctvo  môže  rozhodnúť  o  finančnej  odmene  na  činnosť  kancelárie

krajskej  organizácie  a/alebo jej  predsedu  (napríklad  na  preplatenie  nákladov,
ktoré preukázateľne vznikli).

XII.
Oblastná, Okresná organizácia

1. Svoju funkciu vykonáva predseda oblastnej/okresnej organizácie bezodplatne.
2. Predsedníctvo  môže  rozhodnúť  o  finančnej  odmene  na  činnosť  kancelárie

oblastnej/okresnej  organizácie  a/alebo jej  predsedu  (napríklad  na  preplatenie
nákladov, ktoré preukázateľne vznikli).

3. Predsedníctvo rozhodlo o organizačnej štruktúre, ktorú bude tvoriť 8 krajských
predsedov, 31 oblastných predsedov.

Bratislavský kraj: 
- Bratislava I. ( Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III.)
- Bratislava II., (Bratislava IV., Bratislava V.)
- Bratislava okolie, (Malacky, Senec, Pezinok)

Žilinský kraj: 
- Horné Považie (Žilina, Bytča)
- Orava (Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín)
- Kysuce (Čadca, Kysucké Nové Mesto)
- Liptov (Liptovský Mikuláš, Ružomberok)
- Turiec (Martin, Turčianske Teplice)

Trnavský kraj: 
- Trnava (Trnava Piešťany)
- Dolné Považie (Hlohovec, Galanta)
- Dunajská Streda (Dunajská Streda)
- Záhorie ( Senica, Skalica)

Nitriansky kraj: 
- Nitra (Nitra, Šaľa)



- Podunajsko (Komárno, Nové Zámky)
- Tekov (Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice)

Trenčiansky kraj: 
- Stredné Považie (Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom)
- Považská Bystrica (Ilava, Púchov, Považská Bystrica)
- Horná Nitra (Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza

Banskobystrický kraj: 
- Horehronie (Banská Bystrica, Brezno, Revúca)
- Podpoľanie ( Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica)
- Hont ( Krupina, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš)
- Novohrad (Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota)

Prešovský kraj: 
- Šariš (Prešov, Levoča)
- Tatry ( Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa)
- Horný Zemplín 2 (Humenné, Medzilaborce, Snina)
- Šariš 1 ( Bardejov, Sabinov)
- Horný Zemplín ( Stropkov, Vranov nad Topľou, Svidník)

Košický kraj: 
- Košice 1 ( Košice I., Košice II., Košice III.)
- Košice 2 ( Košice IV., Košice - okolie)
- Gemer (Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava)
- Dolný Zemplín (Michalovce, Sobrance, Trebišov)

4. Predsedníctvo rozhodlo o vytvorení odborných pracovných skupín, ktoré sa
budú venovať v rámci práce v politickej strane odborným témam:

- odborná pracovná skupina pre oblasť školstva, kultúry a športu
- odborná pracovná skupina pre oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí
- odborná pracovná skupina pre oblasť hospodárstva a financií
- odborná pracovná skupina pre oblasť informatizácie a digitálneho veku
- odborná pracovná skupina pre oblasť justície
- odborná pracovná skupina pre oblasť životného prostredia
- odborná pracovná skupina pre oblasť zahraničných vecí a obrany
- odborná pracovná skupina pre oblasť dopravy a výstavby

XIII.
Generálny manažér

1. Generálny  manažér  je  členom  Predsedníctva  a  je  volený  na  obdobie  4
(štyroch) rokov.  Kandidovať  na  túto  funkciu  môže  riadny  člen  strany  a  to  aj
opakovane.

2. Svoju činnosť vykonáva bezplatne. Predsedníctvo môže rozhodnúť o preplatení
vzniknutých nákladov generálnemu manažérovi, ktoré mu vznikli preukázateľne v
súvislosti s výkonom jeho funkcie.

3. Funkcia generálneho manažéra zaniká:



 uplynutím funkčného obdobia
 odvolaním z funkcie generálneho manažéra
 vzdaním sa funkcie generálneho manažéra
 písomným oznámením generálneho manažéra o vystúpení z politickej

strany, a to dňom doručenia oznámenia Predsedníctvu na adresu sídla
politickej strany

 vstupom do inej  politickej  strany alebo politického hnutia,  a to dňom
vzniku členstva

 vylúčením generálneho manažéra  z politickej strany
 úmrtím generálneho manažéra

4. Pred  uplynutím  funkčného  obdobia  generálneho  manažéra  je  Predsedníctvo
povinné  zorganizovať  voľbu  generálneho  manažéra  tak,  aby  politická  strana
nebola bez generálneho manažéra.

5. V ostatných prípadoch uplynutia funkčného obdobia generálneho manažéra je
Predsedníctvo  povinné  zorganizovať  voľbu  generálneho  manažéra  tak,  aby
politická strana nebola bez manažéra obdobie dlhšie ako 15 dní. V čase, keď
funkcia generálneho manažéra z jedného z vyššie uvedených dôvodov zanikla,
všetky  úlohy  generálneho  manažéra vykonáva  Predseda  politickej  strany,
prípadne ním písomne alebo e-mailom  poverená osoba.




