	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

STANOVY HNUTIA

NOVA
prijaté na rokovaní Snemu dňa 24.01.2015 v Trnave

Článok 1
 ákladné ustanovenia
Z
1. Názov politického hnutia je NOVA, ďalej len „hnutie“. Skrátený názov (skratka) hnutia
je NOVA.
2. Hnutie je právnickou osobou založenou podľa zákona o politických stranách a hnutiach
č. 85/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vzniká zápisom do registra strán
vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
3. Hnutie pôsobí na území Slovenskej republiky. Adresu hnutia v čase do zápisu hnutia do
registra strán a hnutí určuje prípravný výbor hnutia. V čase po zápise hnutia do registra
strán a hnutí určuje sídlo svojím uznesením Predsedníctvo.
Článok 2
 rogramové zásady a ciele činnosti
P
1. Hnutie bude vo svojej činnosti presadzovať programovú víziu, ktorou je Slovenská
republika ako rešpektovaná krajina slobodných a hrdých občanov, sebestačných rodín,
pomáhajúcich si komunít, štíhlej vlády a kvalitných verejných služieb.
2. Hnutie bude vo svojej činnosti chrániť záujmy zodpovedných a slušných ľudí pred
veľkou mocou v rukách vplyvných a bezohľadných. Chceme vytvoriť novú väčšinu,
ktorá spoločne vybuduje lepšie a spravodlivejšie Slovensko odznova.
3. Konkrétne programové
Republiková rada.

princípy

základnej

programovej

vízie

hnutia

prijíma

Článok 3
Členstvo jeho vznik a evidencia
1. Člen je základnou jednotkou hnutia. Člen je nositeľom práv a povinností hnutia.
2. Členom hnutia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18
rokov, je spôsobilý na právne úkony, súhlasí s programovými princípmi a stanovami
hnutia.
3. Členom hnutia sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo politického hnutia.
4. Záujemca o členstvo podáva písomnú prihlášku na adresu krajského koordinačného
centra hnutia spravidla podľa miesta svojho trvalého bydliska. Predseda krajského
koordinačného centra po konzultácii s príslušnými regionálnymi zástupcami odošle
prihlášku so stanoviskom k prijatiu záujemcu za člena hnutia Predsedníctvu. O prijatí za
člena hnutia rozhoduje Predsedníctvo.
5. Členstvo v hnutí vzniká dňom rozhodnutia o prijatí.
6. Na celoštátnej úrovni eviduje zoznamy členov Ústredný koordinátor, ktorý svojím

pokynom ustanoví podrobnosti o podobe prihlášky za člena hnutia, procese prijímania a
priebežnej evidencii členov hnutia, vydávaní členských preukazov a pod.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Každý člen má právo:
a) voliť a byť volený do funkcií v hnutí,
b) zúčastňovať sa na zhromaždeniach koordinačného klubu alebo koordinačného
centra, ktorého je členom,
c) byť informovaný o činnosti hnutia,
d) predkladať ktorémukoľvek orgánu hnutia návrhy, podnety alebo sťažnosti k ich
činnosti,
e) uchádzať sa o kandidatúru s podporou hnutia na volené ústavné funkcie v
Slovenskej republike, volené funkcie do orgánov Európskej únie a volené funkcie
do orgánov územnej samosprávy Slovenskej republiky,
f) na základe vlastného rozhodnutia pozastaviť alebo ukončiť členstvo v hnutí.
2. Každý člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy, program hnutia a interné právne akty hnutia,
b) aktívne presadzovať ciele a program hnutia,
c) konať tak, aby svojím správaním alebo činnosťou nepoškodzoval dobré meno
hnutia,
d) nahlásiť zmeny údajov uvedených vo svojej prihláške za člena,
e) riadne a včas platiť členské príspevky podľa uznesenia Republikovej rady.

Článok 5
Zánik a prerušenie členstva
1. Členstvo v hnutí zaniká:
a) úmrtím člena,
b) obmedzením alebo stratou spôsobilosti člena na právne úkony,
c) stratou občianstva Slovenskej republiky,
d) vstupom člena do inej politickej strany alebo hnutia,
e) doručením písomného oznámenia adresovaného Predsedníctvu o vystúpení z
hnutia,
f) prijatím kandidatúry člena na volenú ústavnú funkciu v Slovenskej republike alebo
volenú funkciu do orgánov Európskej únie alebo volenú funkciu do orgánov
územnej samosprávy Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu hnutia,
g) v prípade, ak v lehote najneskôr do 14 dní neoznámi Výkonému výboru
skutočnosť, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
h) omeškaním člena so zaplatením členského príspevku,
i) vylúčením z hnutia.
2. Člen môže byť vylúčený z hnutia, ak:
a) preukázateľne a opakovane porušuje stanovy hnutia,
b) poškodzuje dobré meno hnutia na verejnosti,

c) úmyselne uvedie nepravdivé údaje v prihláške za člena,
d) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
3. O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo, ktoré musí v uznesení o vylúčení uviesť
konkrétne dôvody vylúčenia. Členstvo v hnutí členovi zaniká dňom doručenia
uznesenia Predsedníctva o vylúčení.
4. Člen môže písomne požiadať Výkonný výbor o prerušenie členstva v hnutí na obdobie,
na aké žiada. Členstvo v hnutí sa automaticky prerušuje ustanovením do funkcie, pri
ktorej všeobecne záväzné predpisy vylučujú členstvo v politickej strane alebo hnutí.
Členstvo v hnutí sa automaticky obnovuje ukončením obdobia, na ktoré člen žiadal
prerušiť členstvo alebo ukončením pôsobenia člena vo funkcii podľa predchádzajúcej
vety.
Článok 6
Registrovaný sympatizant
1. Sympatizant je fyzická osoba, ktorá má záujem celkom alebo sčasti podieľať sa na
vízii, programe alebo činnosti hnutia. Každý občan, ktorý súhlasí s programovými
cieľmi hnutia, ale nemá záujem stať sa členom hnutia, môže požiadať o registráciu za
sympatizanta hnutia cestou príslušných regionálnych alebo odborných štruktúr hnutia.
2. Sympatizant hnutia má právo:
a) voliť kandidátov do verejných funkcií s podporou hnutia a byť volený za kandidáta
do verejnej funkcie s podporou hnutia,
b) zúčastňovať sa na zhromaždeniach koordinačného klubu alebo koordinačného
centra, v ktorom je registrovaný,
c) byť informovaný o činnosti hnutia,
d) predkladať ktorémukoľvek orgánu hnutia návrhy, podnety alebo sťažnosti k ich
činnosti,
e) uchádzať sa o kandidatúru s podporou hnutia na volené ústavné funkcie v
Slovenskej republike, volené funkcie do orgánov Európskej únie a volené funkcie
do orgánov územnej samosprávy Slovenskej republiky,
f) na základe vlastného rozhodnutia pozastaviť alebo ukončiť registráciu v hnutí.
3. Sympatizant má povinnosť konať tak, aby svojím správaním alebo činnosťou
nepoškodzoval dobré meno hnutia. Republiková rada má pri schvaľovaní Finančného
poriadku hnutia oprávnenie stanoviť sympatizantovi povinnosť uhradiť jednorázový
registračný poplatok.
4. Registrovaným sympatizantom hnutia sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo
politického hnutia. Na zrušenie alebo zánik registrácie sympatizanta hnutia sa
primerane vzťahujú ustanovenia o zániku alebo vylúčení člena hnutia.
5. Na celoštátnej úrovni eviduje zoznamy sympatizantov Ústredný koordinátor, ktorý
svojím pokynom ustanoví podrobnosti o podobe prihlášky za sympatizanta hnutia,
procese prijímania a priebežnej evidencii sympatizantov hnutia.
Článok 7

Organizačná štruktúra
Organizačnú štruktúru hnutia tvoria:
a) koordinačný klub,
b) okresné koordinačné centrum,
c) krajské koordinačné centrum,
d) ústredie.
Článok 8
Koordinačný klub
1. Koordinačný klub je organizačnou zložkou hnutia. Jeho existenciu potvrdzuje licencia,
ktorú vydáva Ústredný koordinátor. Koordinačný klub môže byť vytvorený buď na
regionálnom princípe alebo na odbornom princípe. V prípade regionálneho
koordinačného klubu je podkladom na vydanie licencie zápisnica o ustanovujúcom
zhromaždení zaslaná predsedovi príslušného krajského koordinačného centra a
rozhodnutie predsedu okresného koordinačného centra o zriadení. V prípade
odborného koordinačného klubu je podkladom na vydanie licencie zápisnica o
ustanovujúcom zhromaždení zaslaná Predsedníctvu. Minimálny počet členov
Koordinačného klubu je tri.
2. Regionálny koordinačný klub je metodicky riadený predsedom krajského
koordinačného centra. Odborný koordinačný klub je metodicky riadený Riaditeľom
programového grémia.
3. Najvyšším orgánom Koordinačného klubu je zhromaždenie, ktoré je zložené zo
všetkých členov Koordinačného klubu, do ktorého pôsobnosti patrí najmä:
a) voliť a odvolávať predsedu koordinačného klubu,
b) navrhovať kandidátov na funkcie v hnutí,
c) navrhovať kandidátov na volené funkcie podľa článku 4 ods. 1 písm. e).
4. Koordinačný klub vytvorený na regionálnom princípe okrem úloh v predchádzajúcom
odseku plní aj nasledovné úlohy:
a) schvaľuje kandidátnu listinu hnutia pre voľby do orgánov miestnej samosprávy a
schvaľuje vytvorenie koalície pre voľby do orgánov miestnej samosprávy,
b) volí kandidátov do volieb na verejné funkcie v pôsobnosti Koordinačného klubu.
Podrobnosti postupu, pravidiel a prípravy volieb kandidátov do volieb na verejné
funkcie v pôsobnosti klubu upraví Volebný poriadok pri voľbe kandidátov do
volieb na verejné funkcie (ďalej len “Volebný poriadok”). Volebný poriadok
schvaľuje Predsedníctvo.
5. Zhromaždenie zvoláva jeho predseda podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka.
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, pokiaľ je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná väčšina prítomných členov. Na
platnosť uznesenia o odvolaní predsedu Koordinačného klubu je potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých členov.
6. Regionálny koordinačný klub zaniká odňatím licencie Ústredným koordinátorom na
základe uznesenia okresného snemu. Odborný koordinačný klub zaniká odňatím

licencie Ústredným koordinátorom na základe uznesenia Predsedníctva.
Článok 9
Okresné koordinačné centrum
1. Okresné koordinačné centrum	
  a odborný koordinačný klub sú základnou organizačnou
zložkou hnutia. Všetci členovia hnutia a všetci registrovaní sympatizanti na území
okresu sú súčasťou okresného koordinačného centra. Dokladom o tom, že okresné
koordinačné centrum je súčasťou hnutia, je licencia, ktorú vydáva Ústredný
koordinátor. Podkladom na vydanie licencie je zápisnica o ustanovujúcom zasadnutí
okresného snemu.
2. Orgánmi Okresného koordinačného centra sú:
a) okresný snem,
b) predseda okresného koordinačného centra.
3. Okresný snem je najvyšším orgánom hnutia v okrese. Delegátmi okresného snemu sú
všetci členovia hnutia na území okresu. Okresný snem zvoláva predseda okresného
koordinačného centra najmenej raz za rok. Okresný snem je uznášaniaschopný, pokiaľ
je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho delegátov. Na prijatie
uznesenia je potrebná väčšina prítomných delegátov. V prípade, že okresný snem volí
kandidátov do volieb na verejné funkcie, delegátmi okresného snemu sú všetci
členovia a registrovaní sympatizanti evidovaní na území okresu, pričom okresný snem
je v takomto prípade uznášaniaschopný, pokiaľ je na ňom prítomná nadpolovičná
väčšina delegátov, ktorí sú členmi.
4. Do pôsobnosti okresného snemu patrí najmä:
a) rokovanie o politickej situácii v okrese a prijímanie stanovísk,
b) schvaľovanie návrhu kandidátnej listiny hnutia pre voľby do orgánov samosprávy
vyššieho územného celku, po vykonaní volieb podľa písm. d) tohto odseku,
c) voľba delegátov Snemu,
d) voľba kandidátov do volieb na verejné funkcie v pôsobnosti okresu. Podrobnosti
postupu, pravidiel a prípravy volieb kandidátov do volieb na verejné funkcie v
pôsobnosti okresu upraví Volebný poriadok.
5. Predseda okresného koordinačného centra je najvyšším politickým a výkonným
predstaviteľom hnutia v okrese a je zodpovedný za činnosť hnutia v okrese. Predsedu
okresného koordinačného centra menuje a odvoláva Ústredný tajomník na návrh
príslušného predsedu krajského koordinačného centra. Predsedu okresného
koordinačného centra, ktoré sa nachádza na území mesta Bratislava alebo Košice
menuje a odvoláva Ústredný tajomník na návrh príslušného predsedu krajského
koordinačného centra a po prerokovaní s príslušným predsedom mestského
koordinačného centra. Okresný snem je oprávnený kedykoľvek prijať uznesenie o
odvolaní predsedu okresného koordinačného centra. Na prijatie uznesenia podľa
predchádzajúcej vety je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov okresného
koordinačného centra. Ústredný tajomník v takomto prípade odvolá predsedu
okresného koordinačného centra ku dňu doručenia uznesenia okresného snemu o
odvolaní predsedu okresného koordinačného centra do sídla hnutia.	
  
	
  

6. V prípade neexistenice koordinačného klubu založeného na regionálnom princípe na
území okresu vykonáva pôsobnosť zhromaždenia podľa článku 8 ods. 4 písm. a) a b)
okresný predseda.	
  
	
  
	
  
Článok 9a
Mestské koordinačné centrum
1. Mestské koordinačné centrum sa vytvára na území miest Bratislava a Košice.
2. Najvyšším orgánom Mestského koordinačného centra je Mestská rada, ktorú tvorí
predseda Mestského koordinačného centra, predsedovia okresných koordinačných
centier so sídlom na území mesta, predseda Krajského koordinačného centra so sídlom
na území mesta, člen Predsedníctva volený Republikovou radou na návrh snemu
Krajského koordinačného centra so sídlom na území mesta.
3. Predseda Mestského koordinačného centra je najvyšším politickým predstaviteľom
hnutia v meste a je zodpovedný za politickú činnosť hnutia v meste. Predsedu
Mestského koordinačného centra menuje a odvoláva Ústredný tajomník na návrh
miestne príslušného predsedu Krajského koordinačného centra.
Článok 10
Krajské koordinačné centrum
1. Krajské koordinačné centrum tvoria okresné koordinačné centrá na území kraja.
Dokladom o tom, že krajské koordinačné centrum je súčasťou hnutia, je licencia, ktorú
vydáva Ústredný koordinátor. Podkladom na vydanie licencie je zápisnica o
ustanovujúcom zasadnutí krajského snemu.
2. Orgánmi Krajského koordinačného centra sú:
a) krajský snem,
b) predseda krajského koordinačného centra,
c) manažér krajského koordinačného centra.
	
  
3. Krajský snem je najvyšším orgánom hnutia v kraji. Tvoria ho predsedovia okresných
koordinačných centier a ďalší zástupcovia okresných snemov zvolení na základe kľúča
stanoveného Predsedníctvom. Delegátmi krajského snemu sú aj: poslanec Národnej
rady SR, ktorý je členom okresného koordinačného centra so sídlom na území kraja;
predseda samosprávneho kraja, ktorý je členom okresného koordinačného centra so
sídlom na území kraja; poslanec samosprávneho kraja, ktorý je členom okresného
koordinačného centra so sídlom na území kraja; starosta obce, ktorý je členom
okresného koordinačného centra so sídlom na území kraja a člen Predsedníctva, ktorý
je členom okresného koordinačného centra so sídlom na území kraja. V prípade, že
krajský snem volí kandidátov do volieb na verejné funkcie, delegátmi krajského snemu
sú všetci členovia a registrovaní sympatizanti na území kraja, pričom krajský snem je v
takomto prípade uznášaniaschopný, pokiaľ je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov, ktorí sú členmi.
4. Krajský snem zvoláva predseda krajského koordinačného centra najmenej dvakrát za

rok. Krajský snem je uznášaniaschopný, pokiaľ je na ňom prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jeho delegátov. Na prijatie uznesenia je potrebná väčšina prítomných
delegátov.
5. Do pôsobnosti krajského snemu patrí najmä:
a) rokovanie o politickej situácii v kraji a prijímanie stanovísk,
b) rozhodovanie o hlavných politických otázkach krajského významu,
c) stanovovanie kľúča na tvorbu delegátov okresných snemov v kraji,
d) schvaľovanie kandidátnej listiny hnutia pre voľby do orgánov samosprávy	
  vyššieho
územného celku, po vykonaní volieb podľa písm. f) tohto odseku,
e) navrhovanie kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,	
   po vykonaní volieb
podľa písm. f) tohto odseku,
f) voľba kandidátov do volieb na verejné funkcie v pôsobnosti krajského
koordinačného centra. Podrobnosti postupu, pravidiel a prípravy volieb kandidátov
do volieb na verejné funkcie v pôsobnosti kraja upraví Volebný poriadok.
g) voľba časti kandidátov do volieb na verejné funkcie pre voľby do Národnej rady
SR a Európskeho parlamentu v pôsobnosti kraja. Podrobnosti postupu, pravidiel a
prípravy volieb kandidátov do volieb na verejné funkcie v pôsobnosti kraja upraví
Volebný poriadok,
h) vykonáva pôsobnosť okresného snemu podľa článku 9 ods. 4 v prípade
neexistenice okresného koordinačného centra na území kraja.
6. Predseda krajského koordinačného centra je najvyšším politickým predstaviteľom
hnutia v kraji a je zodpovedný za politickú činnosť hnutia v kraji. Predsedu krajského
koordinačného centra menuje a odvoláva Ústredný tajomník na návrh Ústredného
koordinátora.	
   Krajský snem je oprávnený kedykoľvek prijať uznesenie o odvolaní
predsedu krajského koordinačného centra. Na prijatie uznesenia podľa predchádzajúcej
vety je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov krajského koordinačného
centra. Ústredný tajomník v takomto prípade odvolá predsedu krajského
koordinačného centra ku dňu doručenia uznesenia krajského snemu o odvolaní
predsedu krajského koordinačného centra do sídla hnutia.
7. Manažér krajského koordinačného centra je najvyšším výkonným predstaviteľom
hnutia v kraji a je zodpovedný za organizačnú, hospodársku a marketingovú činnosť
hnutia v kraji. Manažéra krajského koordinačného centra menuje a odvoláva Ústredný
tajomník na návrh Generálneho manažéra a po prerokovaní s príslušným predsedom
krajského koordinačného centra. Manažér krajského koordinačného centra sa za svoju
činnosť zodpovedá Generálnemu manažérovi a plní tiež úlohy podľa pokynov
príslušného predsedu krajského koordinačného centra. Podrobnosti vzájomných
vzťahov medzi ústrednými orgánmi hnutia, predsedom krajského koordinačného centra
a manažérom krajského koordinačného centra upraví Organizačný poriadok.
Článok 11
Ústredie
1. Ústrednými orgánmi hnutia sú:
a) Snem,
b) Predseda,
c) Podpredsedovia,

d)
e)
f)
g)

Ústredný tajomník,
Výkonný výbor,
Predsedníctvo,
Republiková rada.

2. Štatutárnym orgánom hnutia je Predseda. Za hnutie má právo konať Predseda a v
rozsahu ním zverených právomocí aj Podpredsedovia. V majetkoprávnych,
obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch je oprávnený konať Ústredný
tajomník. Oprávnené osoby konajú v mene hnutia tak, že k napísanému alebo
vytlačenému názvu hnutia a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.
Článok 12
Snem
1. Snem je najvyšším orgánom hnutia. Snem zvoláva Predseda najmenej raz za dva roky.
2. Snem tvoria členovia Republikovej rady a delegáti okresných koordinačných centier na
základe kľúča schváleného Republikovou radou.
3. V naliehavých prípadoch môže Predseda zvolať mimoriadny snem. Predseda je
povinný zvolať mimoriadny snem do 30 dní, ak sa na tom uznesie Republiková rada.
Účastníkmi mimoriadneho snemu sú potom delegáti nominovaní spôsobom platným
pri poslednom riadnom sneme.
4. Do pôsobnosti Snemu patrí najmä:
a) voľba Predsedu,
b) na návrh Predsedu voľba štyroch Podpredsedov,
c) schvaľovanie zmien stanov,
d) schvaľovanie strategických otázok programu a politiky hnutia,
e) prerokovanie výročnej správy,
f) rozhodovanie o zlúčení hnutia s inou politickou stranou alebo hnutím, prípadne o
dobrovoľnom rozpustení a zrušení hnutia,
g) rozhodovanie o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom po likvidácii majetku a
záväzkov hnutia pri jeho zrušení.
5. Snem je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho
delegátov. Na platnosť uznesenia o odvolaní Predsedu alebo Podpredsedu je potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia o zmene stanov je
potrebná trojpätinová väčšina všetkých delegátov.
Článok 13
Predseda
1. Predseda je najvyšším predstaviteľom hnutia. Za stav a politiku hnutia sa zodpovedá
Snemu.
2. Do pôsobnosti Predsedu patrí najmä:
a) zvolávanie Snemu, zasadnutí Republikovej rady, Predsedníctva a Výkonného

výboru,
b) riadenie činnosti Predsedníctva a Výkonného výboru,
c) menovanie Ústredného tajomníka,
d) rozhodnutie o poverení jedného zo zvolených členov výkonného výboru výkonom
funkcie Riaditeľa programového grémia.
	
  
Článok 14
Podpredsedovia
1. Hnutie má štyroch Podpredsedov.
2. Podpredsedovia zastupujú Predsedu počas jeho neprítomnosti v rozsahu ním zverených
právomocí. Podpredsedovia sa za svoju činnosť zodpovedajú Snemu.
3. Podpredsedovia sú do funkcií volení spravidla pre konkrétne programové oblasti.
Určenie programovej oblasti Podpredsedu vykoná na návrh Predsedu orgán, ktorý
Podpredsedu do funkcie volí.
Článok 14a
Ústredný tajomník
1. Ústredný tajomník je zástupcom štatutárneho orgánu hnutia. Je oprávnený v mene
hnutia konať vo všetkých majetkoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych
vzťahoch. Ústredný tajomník sa za svoju činnosť zodpovedá Predsedovi.
2. Do pôsobnosti Ústredného tajomníka patrí:
a) menovanie a odvolávanie Generálneho manažéra a Ústredného koordinátora,
b) na základe návrhu Ústredného koordinátora menovanie predsedov krajských
koordinačných centier,
c) na základe návrhu Generálneho manažéra a po prerokovaní s príslušnými
predsedami krajských koordinačných centier menovanie manažérov krajských
koordinačných centier,
d) na základe návrhu predsedov krajských koordinačných centier menovanie miestne
príslušných predsedov okresných koordinačných centier a predsedov mestských
koordinačných centier; predsedov okresných koordinačných centier, ktoré sa
nachádzajú na území miest Bratislava a Košice menuje a odvoláva Ústredný
tajomník na návrh príslušného predsedu krajského koordinačného centra a po
prerokovaní s príslušným predsedom mestského koordinačného centra.
3. V období, počas ktorého nie je vymenovaný Ústredný tajomník, vykonáva všetky jeho
kompetencie Predseda alebo jeden z Predsedom poverených Podpredsedov.

Článok 15
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je stálym riadiacim a koordinačným orgánom hnutia. Výkonný výbor
zabezpečuje nepretržitú koordináciu všetkých zložiek orgánov hnutia. Členmi
Výkonného výboru sú Predseda, štyria Podpredsedovia, Ústredný tajomník, Generálny
manažér, Ústredný koordinátor a zástupcovia volení na návrh Predsedu Republikovou
radou.
2. Do pôsobnosti Generálneho manažéra patrí:
a) zabezpečovanie všetkých ekonomických, účtovných a právnych povinností, ktoré
hnutiu vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov,
b) zodpovednosť za koordináciu fundraisingových aktivít v prospech hnutia,
c) správa a evidencia majetku hnutia,
d) predkladanie výročnej správy hnutia Predsedníctvu na schválenie a Snemu na
prerokovanie,
e) podávanie návrhov na menovanie do funkcií manažérov krajských koordinačných
centier Predsedovi hnutia,
f) koordinácia práce manažérov krajských koordinačných centier.
3. Do pôsobnosti Ústredného koordinátora patrí:
a) evidencia členov hnutia, registrovaných sympatizantov hnutia, koordinácia práce
menovaných regionálnych funkcionárov hnutia,
b) vydávanie a odnímanie licencií Koordinačným klubom, okresným a krajským
koordinačným centrám,
c) podávanie návrhov na menovanie do funkcií predsedov krajských koordinačných
centier Predsedovi hnutia,
d) koordinácia práce predsedov krajských koordinačných centier.
4. Predseda svojím rozhodnutím určí ďalšie zodpovednosti a právomoci členom
Výkonného výboru. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov. Detailnú štruktúru aparátu Výkonného výboru upravuje
Organizačný poriadok, ktorý schvaľuje Predsedníctvo.
Článok 16
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je ústredným orgánom politiky hnutia.
2. Členmi Predsedníctva sú členovia Výkonného výboru, jeden zástupca za každý kraj
volený na návrh krajského snemu Republikovou radou, predsedovia krajských
koordinačných centier, predsedovia mestských koordinačných centier, členovia vlády
nominovaní hnutím a predseda poslaneckého klubu hnutia v NR SR. Ďalšie osoby sa
môžu zúčastniť na zasadnutí Predsedníctva, iba ak sa na tom Predsedníctvo uznesie.
3. Predsedníctvo zvoláva Predseda podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
Rokovanie Predsedníctva sa riadi Rokovacím poriadkom schváleným Predsedníctvom.

4. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
a) rokovanie o aktuálnych politických otázkach a prijímanie oficiálnych stanovísk,
b) schvaľovanie návrhu Výkonného výboru na kandidátov na funkcionárov
menovaných prezidentom, vládou alebo volených Národnou radou SR,
c) rozhodovanie o prijatí za člena hnutia,
d) rozhodovanie o sídle hnutia,
e) stanovovanie kľúča na tvorbu delegátov krajských snemov,
f) schvaľovanie Organizačného poriadku Výkonného výboru.
Článok 17
Republiková rada
1. Republiková rada je zodpovedná za činnosť hnutia v období medzi konaním Snemu.
2. Členmi Republikovej rady sú:
a) členovia Predsedníctva,
b) predsedovia okresných koordinačných centier,
c) poslanci Národnej rady SR za hnutie,
d) poslanci Európskeho parlamentu za hnutie,
e) predsedovia samosprávnych krajov za hnutie,
f) primátori miest,
g) predsedovia odborných koordinačných klubov,
h) zástupcovia Spolupracujúcich organizácií.
3. Republikovú radu zvoláva Predseda podľa potreby, najmenej však raz za štyri mesiace.
Rokovanie Republikovej rady sa riadi Rokovacím poriadkom schváleným
Republikovou radou.
4. Do pôsobnosti Republikovej rady patrí najmä:
a) rozhodovanie o vstupe do vládnej koalície a výstupe z nej,
b) na návrh Predsedu voľba a odvolávanie členov Výkonného výboru a voľba
Podpredsedov, v prípade, ak funkcia Podpredsedu nie je obsadená,
c) na návrh krajských snemov voľba a odvolávanie ôsmich členov Predsedníctva,
d) každoročné schvaľovanie výšky členského príspevku,
e) schvaľovanie Finančného poriadku,
f) na základe návrhu Predsedníctva a krajských koordinačných centier schvaľovanie
kandidátnej listiny hnutia pre voľby do Národnej rady SR a kandidátnej listiny
hnutia pre voľby do Európskeho parlamentu,
g) na základe návrhu Predsedníctva schvaľovanie volebnej koalície alebo inej formy
volebnej koalície,
h) schvaľovanie kandidáta za hnutie na funkciu prezidenta SR,
i) schvaľovanie rozpracovaných programových princípov hnutia,
j) schvaľovanie organizácie za Spolupracujúcu organizáciu hnutia,
k) schvaľovanie volebného programu hnutia pre voľby do Národnej rady SR a pre
voľby do Európskeho parlamentu.
Republiková rada má na základe návrhu Predsedu oprávnenie právoplatne rozhodnúť o
zmene stanov hnutia. Každá takáto zmena však musí byť potvrdená na najbližšom

rokovaní Snemu. V prípade, ak Snem uznesenie Republikovej rady o zmene stanov
nepotvrdí, má sa za to, že Snem tým prijal v predmetnej veci uznesenie o zmene stanov
do podoby platnej pred rozhodnutím Republikovej rady o zmene stanov v predmetnej
veci. Platnosť stanov v období medzi tým, ako o nich v predmetnej veci rozhodla
Republiková rada a tým, ako ich nepotvrdil Snem, tým nie je dotknutá. Na platnosť
uznesenia o zmene stanov je potrebná trojpätinová väčšina všetkých členov
Republikovej rady.	
  
Článok 17a
Programová rada
1. Programová rada koordinuje jednotnú programovú politiku hnutia.
2. Programovú radu tvoria Predseda, Podpredsedovia, Ústredný tajomník a Riaditeľ
programového grémia alebo nimi poverené osoby. Na rokovanie Programovej rady sú
prizývaní aj predsedovia odborných koordinačných klubov.
3. Činnosť Programovej rady koordinuje Riaditeľ programového grémia. Do pôsobnosti
Riaditeľa programového grémia patrí aj metodické riadenie odborných koordinačných
klubov.
Článok 18
Hospodárenie hnutia
1. Hnutie hospodári s majetkom, ktorý je tvorený predovšetkým členskými príspevkami,
darmi, dotáciami a podielom na zisku z podnikania právnických osôb založených
hnutím.
2. Hnutie vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v
súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi hnutia. Podrobnosti o
hospodárení hnutia upraví Finančný poriadok schvaľovaný Republikovou radou.
3. Snem v prípade dobrovoľného zrušenia hnutia likvidáciou rozhodne o vymenovaní
likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý v tomto prípade vyplynie
z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí
Snem v rozhodnutí o zrušení hnutia. V ostatných prípadoch zrušenia hnutia likvidáciou
majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na
štát.

Článok 19
Spolupracujúce organizácie hnutia
1. Spolupracujúce organizácie sú organizácie, ktoré súhlasia s programom hnutia a majú
spoločné záujmy pri jeho presadzovaní. Skutočnosť, že organizácia je Spolupracujúcou
organizáciou hnutia, schvaľuje svojím uznesením Republiková rada.

2. Zástupcovia Spolupracujúcich organizácií zastúpení v Republikovej rade musia byť
členmi hnutia.
Článok 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Orgán hnutia je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov orgánu, ak tieto stanovy neupravujú inak. V prípade, ak ani jednu hodinu po
oznámenom začiatku rokovania orgánu hnutia nie je orgán hnutia uznášaniaschopný,
považuje sa rokovanie orgánu hnutia za uznášaniaschopné v takom počte členov
orgánu, ktorý je na jeho rokovaní práve prítomný, pokiaľ tieto stanovy neupravujú
inak. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov orgánu, ak tieto stanovy neupravujú inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu orgánu. Ak stanovy neupravujú inak, zvoláva zhromaždenie orgánu
predseda orgánu. V odôvodnených prípadoch má oprávnenie zvolať zhromaždenie
orgánu Predseda hnutia.
2. Funkčné obdobie volených i menovaných funkcionárov hnutia sú štyri roky, ak tieto
stanovy neupravujú inak. Oprávnenie Predsedu kedykoľvek odvolať funkcionára
ustanoveného do funkcie menovaním tým nie je dotknutá.
3. Voľba funkcionárov hnutia prebieha tajným hlasovaním.
	
  
4. Na odvolanie predsedu alebo podpredsedu orgánu a na odvolanie člena Výkonného
výboru voleného Republikovou radou je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov
orgánu.
5. V prípade, ak je funkcionár členom orgánu z viacerých titulov, pri hlasovaní disponuje
iba jedným hlasom.
6. Detaily organizácie hnutia v Bratislave a Košiciach upraví svojím uznesením
Predsedníctvo.
7. Členom orgánu hnutia môže byť len člen hnutia.
8. Ústredný tajomník, Generálny manažér a Ústredný koordinátor sa nesmú uchádzať o
volenú funkciu v hnutí. V opačnom prípade ich menovanie do funkcie zaniká dňom
prijatia kandidatúry na funkciu.
9. Manažér krajského koordinačného centra sa nesmie uchádzať o verejnú funkciu s
podporou hnutia. V opačnom prípade jeho menovanie do funkcie zaniká dňom prijatia
kandidatúry na verejnú funkciu.
10. Z rokovania každého orgánu sa vyhotovuje zápis. Podriadené orgány sú povinné
informovať svoje nadriadené orgány o svojich zasadnutiach a prijatých uzneseniach.
11. Základnými internými právnymi normami hnutia sú Organizačný poriadok, Finančný
poriadok a Volebný poriadok pri voľbe kandidátov do volieb do verejných funkcií.

12. Hnutie svoje organizačné jednotky v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach nevytvára.
13. Funkcie podpredsedov zvolených do funkcií podľa predchádzajúcich stanov končia
prijatím uznesenia o prijatí týchto stanov.
14. V období, počas ktorého nie je vymenovaný manažér krajského koordinačného centra
vykonáva dočasne jeho funkciu miestne príslušný predseda krajského koordinačného
centra.
15. 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.

