S T A N O V Y
STRANY

PROSPERITA SLOVENSKA
Základné ustanovenia
čl. 1
Strana Prosperita Slovenska je politickou stranou podľa zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách
a hnutiach, ktorá na základe dobrovoľnosti združuje tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa stotožňujú s jej programovými cieľmi. Strana Prosperita Slovenska používa skratku „PS“.
čl. 2
Strana Prosperita Slovenska je právnickou osobou. Sídlo strany je Gogoľova 18, Bratislava, 852 66.
čl. 3
Strana Prosperita Slovenska sa vo svojej činnosti riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a svojimi
stanovami, pričom si ctí a dodržiava zásady zákonnosti a ústavnosti a presadzuje dodržiavanie a ochranu základných ľudských
práv a slobôd.

Programové ciele
čl. 4
Programové ciele strany Prosperita Slovenska smerujú k vytvoreniu slobodnej občianskej spoločnosti postavenej na
zásadách právneho štátu a na dodržiavaní a ochrane slobodnej súťaže politických síl, na zásadách slobodného trhu, na práve na
zdravé životné prostredie, na ochrane národného kultúrneho dedičstva, na slobode tvorby, na pomoci sociálne odkázaným a na
zahraničnej politike, vytvárajúcej kladný obraz Slovenska a chrániacej jeho záujmy.
Strana Prosperita Slovenska (ďalej PS) považuje svoje programové ciele za súčasť snáh o naplnenie štátneho záujmu
Slovenskej republiky, ktorý PS považuje za záujem slovenského národa, ako štátotvorného subjektu, na takej forme
organizácii spoločnosti, aká je obvyklá v demokratických štátoch. Tento záujem považuje PS aj za prvoradý záujem
národnostných a etnických menšín žijúcich na Slovensku.
Strana Prosperita Slovenska uznáva rovnosť všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie,
rasu, farbu, jazyk, vieru, pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, sociálne postavenie či politické zmýšľanie.
Programové ciele strany Prosperita Slovenska sa podrobnejšie rozpracúvajú vo volebných programoch a ďalších
programových dokumentoch.

Členstvo v PS
čl. 5
Členom PS môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, súhlasí s programovými cieľmi PS a nie je
členom inej politickej strany alebo hnutia.
čl. 6
Členstvo vzniká po jeho schválení členskou schôdzou Miestnej organizácie (MO PS), prípadne Okresnej organizácie
(OO PS), podľa čl. 21, ods. 2), a následne Výkonným výborom PS (VV PS), na základe písomnej prihlášky doručenej MO PS,
prípadne OO PS, do ktorej chce záujemca o členstvo vstúpiť.
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Dokladom o členstve je členský preukaz.
čl. 7
Členské príspevky sa platia vopred a sú nenávratné. Výšku členských príspevkov, spôsob ich platenia a ďalšie úpravy
v tejto oblasti určuje Ústredná rada PS (ÚR PS).
čl. 8
Člen PS môže byť zaregistrovaný len v jednej MO PS, ale môže sa zúčastňovať na schôdzach iných MO PS, ako
pozorovateľ, bez hlasovacieho práva – ak s tým súhlasia členovia hosťujúcej MO PS.
Člen PS má právo požiadať o prestup z jednej MO PS do inej MO PS – najviac však raz za rok. Svoju písomnú
žiadosť o preregistrovanie pošle VV PS, ktorý rozhodne o preregistrovaní člena PS a o svojom rozhodnutí oboznámi jeho a
MO PS, ktorých sa preregistrácia týka.
čl. 9
1) Pozastavenie členstva v PS je možné na základe:
a) nezaplatených členských príspevkov,
b) písomnej žiadosti člena PS,
c) rozhodnutia členskej schôdze MO PS,
d) rozhodnutia Výboru OO PS,
e) rozhodnutia VV PS, ktorý zvyčajne koná do 10 dní po zistení predmetného priestupku, ak členská schôdza MO PS
alebo Výbor OO PS o tom ešte nerozhodli.
2) V ods. 1 v bodoch c), d), a e) sa členstvo pozastavuje tomu členovi, ktorý koná v rozpore s programovými cieľmi alebo
stanovami PS.
3) O ukončení pozastavenia členstva rozhoduje:
a) v prípade nezaplatených členských príspevkov – a ich následnom zaplatení – je členstvo obnovené automaticky,
b) keď o pozastavení členstva rozhodol VV PS, môže ho znovu obnoviť, inak o ňom rozhodne najbližšia ÚR PS,
c) v ostatných prípadoch o obnovení členstva rozhoduje ten orgán PS, ktorý ho pôvodne pozastavil, čo je povinný urobiť
do 30 dní po pominutí dôvodov vedúcich k pozastaveniu.
čl. 10
1) Vylúčenie člena z PS je možné na základe:
a) dlhodobo nezaplatených členských príspevkov,
b) porušenia straníckej disciplíny podľa čl. 16, ods. 1),
c) rozhodnutia VV PS.
čl. 11
Členstvo v PS zaniká:
a) nezaplatením členských príspevkov v termíne, ktorý určila ÚR PS,
b) vstupom člena do inej politickej strany alebo hnutia,
c) zbavením spôsobilosti člena na právne úkony,
d) vystúpením člena zo strany,
e) vylúčením člena,
f) úmrtím člena.
čl. 12
V prípade vystúpenia člena z PS nadobúda zánik členstva účinnosť dňom, kedy bolo MO PS doručené písomné
oznámenie člena o jeho vystúpení. MO PS túto skutočnosť na najbližšej členskej schôdzi vezme na vedomie a písomne to
oznámi územne príslušnej OO PS a Sekretariátu PS.

Práva a povinnosti členov
čl. 13
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Člen PS má právo:
a) zúčastniť sa tvorby a uskutočňovania politiky PS,
b) zúčastniť sa činnosti MO PS a hlasovať na členských schôdzach MO PS,
c) byť informovaný o činnosti PS,
d) navrhovať kandidátov do volených orgánov PS,
e) voliť a byť volený do orgánov PS,
f) navrhovať kandidátov do všetkých funkcií podliehajúcim verejným voľbám,
g) uchádzať sa o kandidatúru do funkcií v bode f), ale len za volebnú oblasť, v ktorej má trvalý pobyt aspoň 1 rok pred
voľbami,
h) byť navrhnutý a uchádzať sa o funkciu v bode f), ale len za podmienky, že má zaplatené členské aspoň do dňa volieb,
i) byť pozvaný ako hosť a zapojiť sa do rozpravy, ak sa bude rozhodovať o jeho kandidatúre na stranícku funkciu vyššiu
ako MO PS, alebo takú ako v bode f), no nie je delegátom a nebude môcť hlasovať,
j) na to, aby mohol byť zvolený do funkcie v rámci strany, alebo do funkcie v bode f), aj bez toho, aby bol prítomný pri
hlasovaní, ale musel vopred písomne potvrdiť svoj záujem o takú funkciu,
k) podávať návrhy, podnety, petície, sťažnosti a pripomienky k činnosti PS a jej orgánov a žiadať odpoveď,
l) požiadať o pozastavenie svojho členstva v PS,
m) vystúpiť z PS,
n) požiadať o preregistráciu do inej MO PS.
čl. 14
Člen PS je povinný:
a) plniť programové ciele PS, dodržiavať stanovy PS a ďalšie organizačné predpisy PS, ako aj uznesenia riadiacich
celoštátnych orgánov PS,
b) plniť úlohy, ktorými ho poverili príslušné orgány PS,
c) zúčastňovať sa členských schôdzí MO PS,
d) platiť členské príspevky.
čl. 15
Člen môže zastupovať PS len v jednej verejne volenej funkcii a v prípade, že je zvolený do viacerých, musí sa
rozhodnúť len pre jednu a ostatných sa vzdať.
Podobné pravidlo platí aj v rámci PS – pre Predsedov Miestnych, Okresných a Krajských organizácií, a Celoštátne
orgány PS v čl. 25, ods. 1) a ods. 2, body a) a b) – člen môže zastávať len jednu stranícku funkciu a v prípade, že je zvolený
do inej, musí sa jednej vzdať a umožniť voľbu nového zástupcu. Predseda PS alebo Výbor vyššej organizačnej zložky môže
vymenovať dočasného zástupcu.
V oboch prípadoch môže VV PS členovi udeliť výnimku podľa čl. 28, ods. 3, bod h), ale toto obmedzenie sa netýka
funkcií, do ktorých je člen vymenovaný dočasne, ani jeho účasti v Programovej rade PS a jej odborných kluboch, či účasti v
dočasne ustanovených organizačných zložkách, podľa čl. 25, ods. 3).

Disciplinárne konanie
čl. 16
1) Stranícku disciplínu porušuje člen PS, ktorý:
a) preukázateľne konal alebo koná v rozpore s programovými cieľmi PS,
b) porušuje stanovy PS, iné organizačné predpisy PS alebo uznesenia orgánov PS,
c) svojvoľným konaním znemožňuje prácu orgánov a členov PS,
d) vedome poškodzuje dobré meno PS.
2) Ak člen PS porušil stranícku disciplínu, zavádza sa proti nemu disciplinárne konanie a možno mu uložiť niektoré z
nasledovných trestov:
a) napomenutie,
b) odvolanie z funkcie v strane – a kde je to možné – aj z verejne volenej funkcie,
c) pozastavenie členstva,
d) vylúčenie zo strany.
3) O ukladaní trestov za porušenie disciplíny členom PS rozhoduje v disciplinárnom konaní výbor organizačnej zložky,
PS ktorej sa to najviac týka. V prípade nejasných alebo sporných kompetencií, rozhodne zložka PS na vyššej úrovni.
4) Ak sa porušenia straníckej disciplíny dopustil člen celoštátnych orgánov PS alebo člen ktorý zastupuje PS vo funkcii
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mimo strany, disciplinárne konanie proti nemu vedie a o uložení trestu rozhoduje VV PS. O tomto rozhodnutí
upovedomí člena a jeho MO PS a OO PS.
5) Člen PS, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo sa ho zúčastniť a vyjadriť sa k veci.
6) Uznesenie o uložení trestu nadobúda platnosť, ak zaň hlasovali najmenej dve tretiny členov príslušného orgánu. Člen
má právo sa proti nemu odvolať na Rozhodcovskú komisiu PS (RK PS) do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o
uložení trestu. RK PS rozhodne o odvolaní do 10 dní. Rozhodnutie RK PS môže zmeniť len ÚR PS.
7) Podrobnosti disciplinárneho konania za porušenie straníckej disciplíny a ukladanie trestov upravuje Disciplinárny
poriadok PS.

Voľby do orgánov PS
čl. 17
1) Volebné obdobie všetkých volených orgánov PS je 1 rok – od začiatku marca do konca februára – s výnimkou delegátov
(na OK PS a Snem PS), ktorí sú volení len na 1 zasadnutie.
2) Pravidelné voľby do straníckych funkcií sa konajú v januári a februári tak, že voľby pre organizačné zložky na nižšej
úrovni sa konajú skôr. VV PS môže určiť náhradný termín.
3) Delegáti, ktorí sa už zúčastnili zasadnutia, na ktoré boli vyslaní, no ktoré sa pre nejakú príčinu neukončilo, naďalej
ostávajú delegátmi, dokiaľ sa zasadnutie riadne neskončí. Ak sa po prvom zasadnutí písomne svojho mandátu vzdajú
predsedovi organizačnej zložky PS, ktorá ich za delegáta zvolila, jej predseda môže vymenovať náhradníka, ktorý po
zúčastnení sa zasadnutia, nadobudne (podľa tohto odseku) rovnaké práva, ako jeho predchodca.
4) Člen, ktorý sa má zúčastniť zasadnutia OK PS, alebo vyššej organizačnej zložky, môže písomne splnomocniť zástupcu,
ktorý však tiež musí byť riadnym členom PS. Splnomocnenec môže zastupovať najviac 3 osoby a pri takomto zastúpení
musí plná moc obsahovať hlasovanie k bodom programu zasadnutia.

Miestne organizácie PS
čl. 18
1) Základným organizačným článkom strany je Miestna organizácia PS (MO PS).
2) MO PS združuje členov v zemepisne ohraničených oblastiach, ktoré sa neprelínajú a často sú totožné s hranicami obcí.
3) MO PS sa zakladá ustanovujúcou členskou schôdzou a vzniká dňom zápisu na Sekretariáte PS. MO PS môžu založiť
najmenej 10 členovia. Až do zápisu koná v mene MO PS jej prípravný výbor vymenovaný územne príslušným Predsedom
OO PS. V miestach, kde je menej ako 10 členov, vedie ich záznamy OO PS.
4) MO PS zaniká rozhodnutím členskej schôdze MO PS alebo poklesom počtu jej členov pod 10, prípadne na základe
rozhodnutia VV PS.
5) MO PS sa vo svojej činnosti zameriava najmä na:
a) uskutočňovanie programu strany v miestnych podmienkach a spoluprácu s občanmi,
b) spoluprácu s ďalšími MO PS v rámci okresu,
c) spoluprácu s predstaviteľmi miestnej samosprávy.
6) Nečlenovia – priaznivci PS – sa môžu podieľať na činnosti MO PS a združovať sa v Kluboch priaznivcov PS
(Klub PS), ktoré vznikajú na územnom, prípadne odbornom podklade. Podrobnosti o vzniku a organizácii
Klubov PS a ich vzťahu k straníckym orgánom PS upravuje Organizačný poriadok PS.
čl. 19
1) Najvyšším orgánom MO PS je členská schôdza MO PS.
2) Členská schôdza je spravidla neverejná, ale pokiaľ to Predseda MO PS uzná za vhodné, môže sa uskutočniť za účasti
nečlenov PS. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) voľba a odvolanie Predsedu MO PS a členov Výboru MO PS,
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b) prijímanie nových členov PS a preregistrovaných členov z iných MO PS,
c) navrhovanie a schvaľovanie kandidátov PS do volieb orgánov miestnej samosprávy a navrhovanie kandidátov do
ostatných funkcií podliehajúcim verejným voľbám,
d) potvrdenie, menenie alebo zrušenie rozhodnutí Predsedu MO PS a Výboru MO PS,
e) schvaľovanie plánu činnosti MO PS a uskutočňovanie politiky PS v súlade s programovými cieľmi,
f) rozhodovanie o majetku a hospodárení MO PS a schvaľovanie jej rozpočtu,
g) rozhodovanie o potrestaní svojho člena v zmysle stanov a Disciplinárneho poriadku PS,
h) rozhodovanie o pozastavení členstva alebo vylúčení člena z PS v zmysle stanov a Disciplinárneho poriadku PS,
i) navrhovanie a schvaľovanie delegátov na OK PS a Snem PS, podľa kľúča stanoveného VV PS.
3) Členskú schôdzu MO PS zvoláva Predseda MO PS, približne raz za mesiac, ale vždy do 10 dní od doručenia písomnej
žiadosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov MO PS. V mimoriadnom prípade môžu členskú schôdzu MO PS zvolať
aj aspoň 3 členovia Výboru OO PS alebo VV PS.
4) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň trojpätinová väčšina riadnych členov MO PS. Na prijatie
uznesenia členskej schôdze MO PS je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov MO PS.
čl. 20
1) Výkonným orgánom MO PS je Výbor MO PS zložený z predsedu, podpredsedu a tajomníka MO PS a ďalších členov
Výboru, ktorí sa pridávajú podľa počtu členov v MO PS – za každých 20 členov MO PS nad 20, si členovia MO PS
môžu zvoliť ďalšieho člena Výboru MO PS. Výbor MO PS môže mať najviac 7 členov.
2) Do pôsobnosti Výboru MO PS patrí:
a) riadiť činnosť MO PS, a v čase medzi členskými schôdzami MO PS, plniť funkciu najvyššieho orgánu MO PS,
b) konať v mene MO PS,
c) viesť členské schôdze MO PS,
d) spolupracovať s vyššími organizačnými zložkami PS,
e) spolupracovať so straníckymi i nestraníckymi volenými predstaviteľmi zemepisne spadajúcimi do pôsobnosti MO PS,
f) rozhodovať o pozastavení alebo zrušení členstva v PS,
g) vyberať členské príspevky.
3) Výbor MO PS je povinný do 10. januára každého roku oznámiť svojej OO PS stav členov MO PS k 31. decembru.
4) Rokovania Výboru MO PS zvoláva Predseda MO PS podľa potreby, ale najmenej raz mesačne. Rokovanie výboru MO PS
vedie Predseda MO PS alebo nim poverený člen Výboru MO PS.
5) Výbor MO PS je uznášaniaschopný ak sú prítomní aspoň 3 jeho členovia. Na prijatie uznesenia výboru MO PS je
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

Okresné organizácie PS
čl. 21
1) Miestne organizácie v okrese sa združujú do Okresnej organizácie PS (OO PS). V jednom okrese môže pôsobiť len
jedna OO PS. Najvyšším orgánom OO PS je Okresná konferencia PS (OK PS).
2) OO PS sa zakladá ustanovujúcou členskou schôdzou a vzniká dňom zápisu na Sekretariáte PS. OO PS môžu založiť
najmenej 20 členovia. Až do zápisu koná v mene OO PS jej prípravný výbor vymenovaný Predsedom PS. V miestach,
kde je menej ako 20 členov, vedie ich záznamy Sekretariát PS. Ustanovujúca členská schôdza zároveň plní aj úlohu
OK PS a prítomní členovia tak majú právomoci jej delegátov a spôsobilosť si zvoliť vlastné okresné vedenie (Predsedu
a Výbor OO PS).
3) Do pôsobnosti OK PS patrí:
a) voľba a odvolanie Predsedu OO PS a členov Výboru OO PS,
b) navrhovanie a schvaľovanie kandidátov PS do miestnych, mestských a krajských (VÚC) volieb a navrhovanie
kandidátov do parlamentných volieb,
c) navrhovanie a schvaľovanie kandidátov PS do obecných zastupiteľstiev v obciach, kde nie je MO PS,
d) v súlade s programom, stanovami a inými dokumentmi vyšších orgánov PS, metodicky určovať politiku PS v
okrese, schvaľovať plán činnosti na ďalšie obdobie a prijímať na to potrebné opatrenia,
e) hodnotenie činnosti OO PS od poslednej OK PS,
f) potvrdenie, menenie alebo zrušenie rozhodnutia Predsedu OO PS alebo Výboru OO PS,
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g) rozhodovanie o majetku a hospodárení OO PS a schvaľovanie rozpočtu OO PS,
h) navrhovanie a schvaľovanie delegátov na Snem PS, podľa kľúča stanoveného VV PS.
4) Zasadnutie OK PS zvoláva Predseda OO PS, najmenej raz za 3 mesiace, ale vždy do 10 dní od doručenia
písomnej žiadosti od aspoň 3 členov Výboru OO PS, alebo aspoň 3 Predsedov MO PS okresu, alebo od VV PS.
5) Účastníkmi OK PS sú:
a) Predsedovia MO PS v okrese, alebo nimi písomne splnomocnení zástupcovia,
b) delegáti z MO PS okresu, v pomernom zastúpení k počtu členov a podľa kľúča určeného VV PS,
c) verejne volení predstavitelia, ktorí sú riadnymi členmi PS a s príslušnosťou spadajúcou do pôsobnosti OO PS,
d) členovia Výboru OO PS, ale bez hlasovacieho práva, pokiaľ nie sú zároveň účastníkmi podľa bodov a), b), alebo c),
e) Predseda PS, alebo poverený člen VV PS, hlasuje podľa čl. 29, ods. 7), pokiaľ nie sú zároveň účastníkmi podľa
bodov a), b), alebo c),
f) členovia VV PS a celoštátnych orgánov menovaných v čl. 25, ods. 2), ale bez hlasovacieho práva,
g) členovia z okresu, ktorí zatiaľ nie sú zaradení do MO PS, ale bez hlasovacieho práva, ak v okrese jestvuje aspoň
jedna MO PS.
6) OK PS je uznášaniaschopná, ak je prítomná trojpätinová väčšina všetkých účastníkov s hlasovacím právom. Na prijatie
uznesenia OK PS je potrebná ich nadpolovičná väčšina.
čl. 22
1) Najvyšším orgánom OO PS – medzi zasadnutiami OK PS – je Výbor OO PS, zložený z predsedu, podpredsedu a
tajomníka a 2 ďalších členov, ktorých volia účastníci OK PS.
2) Do pôsobnosti Výboru OO PS patrí:
a) riadiť činnosť PS v okrese a konať v mene OO PS,
b) viesť schôdze OK PS,
c) viesť záznamy MO PS v okrese ako i členov a priaznivcov v miestach kde nie je vytvorená MO PS,
d) informovať účastníkov OK PS o veciach týkajúcich sa členov PS a predkladať návrhy na činnosť okresnej
a miestnych organizácií,
e) spolupracovať s poslancami PS v orgánoch miestnych samospráv, starostami obcí a primátormi miest,
f) združovať finančné prostriedky MO PS a hospodáriť s nimi v súlade s finančným poriadkom PS,
g) v mimoriadnom prípade, podľa čl. 19, ods. 3, zvolať členskú schôdzu MO PS.
3) Výbor OO PS je povinný do 15. januára každého roku oznámiť Sekretariátu PS počet členov v ich okrese ku 31.
decembru predchádzajúceho roka.
4) Rokovania Výboru OO PS zvoláva jeho predseda podľa potreby, ale najmenej raz za mesiac. Rokovanie Výboru
OO PS vedie jeho predseda alebo nim poverený člen Výboru OO PS.
5) Výbor OO PS je uznášaniaschopný ak sú prítomní aspoň 4 jeho členovia. Na prijatie uznesenia Výboru OO PS je
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výboru OO PS.

Krajské organizácie PS
čl. 23
1) OO PS sa združujú do Krajskej organizácie PS (KO PS). V jednom kraji môže pôsobiť len jedna KO PS. Najvyšším
orgánom KO PS je Krajský snem PS (KS PS). Zvoláva sa zvyčajne vtedy, keď je potrebné, v rámci kraja, rozhodnúť o
veciach týkajúcich sa viacerých okresov, no najmä v období pred voľbami do krajských (VÚC) zastupiteľstiev, aby sa
mohlo rozhodnúť o kandidátovi na predsedu kraja (VÚC).
2) KO PS zakladajú členovia vymenovaní Predsedom PS a vzniká dňom zápisu na Sekretariáte PS. Keď sa v kraji založia
aspoň 3 OO PS, zvolá sa KS PS, aby sa demokraticky zvolili krajské štruktúry.
3) Do pôsobnosti KS PS patrí:
a) voľba a odvolanie Predsedu KO PS a členov Výboru KO PS,
b) navrhovanie a schvaľovanie kandidátov PS do krajských (VÚC) volieb a navrhovanie kandidátov do parlamentných
volieb,
c) v súlade s programom, stanovami a inými dokumentmi vyšších orgánov PS, metodicky určovať politiku PS v
kraji, schvaľovať plán činnosti na ďalšie obdobie a prijímať na to potrebné opatrenia,
d) hodnotenie činnosti KO PS od posledného KS PS,
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e) potvrdenie, menenie alebo zrušenie rozhodnutia Predsedu KO PS alebo Výboru KO PS,
f) rozhodovanie o majetku a hospodárení KO PS a schvaľovanie rozpočtu KO PS,
4) Zasadnutie KS PS zvoláva Predseda KO PS, najmenej raz za 6 mesiacov, ale vždy do 15 dní od doručenia písomnej
žiadosti od Predsedu PS, aspoň 3 členov Výboru KO PS, polovice Predsedov OO PS v kraji, alebo od VV PS.
5) Účastníkmi KS PS sú:
a) Predsedovia OO PS, alebo nimi písomne splnomocnení zástupcovia,
b) verejne volení predstavitelia, ktorí sú riadnymi členmi PS a s príslušnosťou spadajúcou do pôsobnosti KO PS,
c) členovia Výboru KO PS, ale bez hlasovacieho práva, pokiaľ nie sú zároveň účastníkmi podľa bodov a), alebo b),
d) Predseda PS alebo poverený člen VV PS.
6) Pravidlá hlasovania:
a) každý Predseda OO PS, alebo jeho zástupca, hlasuje toľkými hlasmi, koľkých má OO PS riadnych členov, alebo, v
prípade, že ide o výber kandidáta, toľkými hlasmi, koľko členov má zaplatené členské aspoň do dňa volieb,
b) Predsedovia OO PS môžu voliť aj písomne, ale ich hlasy sa týkajú len vopred určených rozhodnutí,
c) Predseda PS, alebo poverený člen VV PS, hlasuje podľa čl. 29, ods. 7).
7) KS PS je uznášaniaschopný, ak prítomní účastníci zastupujú aspoň trojpätinovú väčšinu všetkých hlasov. Na prijatie
uznesenia KS PS je potrebná ich nadpolovičná väčšina.
čl. 24
1) Najvyšším orgánom KO PS – medzi zasadnutiami KS PS – je Výbor KO PS, zložený z predsedu, podpredsedu a
tajomníka a 2 ďalších členov, ktorých volia účastníci KS PS.
2) Do pôsobnosti Výboru KO PS patrí:
a) riadiť činnosť PS v kraji a konať v mene KO PS,
b) viesť schôdze KS PS,
c) informovať účastníkov KS PS o veciach týkajúcich sa členov PS a predkladať návrhy na činnosť OO PS,
e) spolupracovať s poslancami PS v orgánoch krajského (VÚC) zastupiteľstva,
f) v mimoriadnom prípade, podľa čl. 23, ods. 4, zvolať KS PS.
4) Rokovania Výboru KO PS zvoláva jeho predseda podľa potreby, ale najmenej raz mesačne. Rokovanie Výboru
KO PS vedie jeho predseda alebo nim poverený člen Výboru KO PS.
5) Výbor KO PS je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň 4 jeho členovia. Na prijatie uznesenia Výboru KO PS je
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výboru KO PS.

Celoštátne orgány PS
čl. 25
1) Celoštátnymi riadiacimi orgánmi PS sú:
a) Snem PS,
b) Ústredná rada PS,
c) Výkonný Výbor PS,
d) Predseda PS.
2) Ďalšími celoštátnymi orgánmi PS sú:
a) Revízna a kontrolná komisia PS,
b) Rozhodcovská komisia PS,
c) Programová rada PS.
3) Okrem celoštátnych orgánov PS uvedených v odseku 1) a 2) môžu byť ustanovené orgány PS s dočasnou pôsobnosťou na
riešenie presne vymedzených úloh. Medzi orgány PS s trvalou pôsobnosťou patria Odborné kluby PS zamerané na rôzne
oblasti politickej a hospodárskej problematiky, najčastejšie odzrkadľujúce delenie vládnej moci na ministerstvá apod.

Snem PS
čl. 26
7

1) Najvyšším orgánom PS je Snem PS, ktorý zvoláva Predseda PS na podnet ÚR PS najmenej raz za rok.
2) Mimoriadny Snem PS zvoláva ÚR PS do 30 dní ak:
a) o to písomne požiada najmenej polovica členov ÚR PS,
b) sa uvoľní funkcia Predsedu PS.
3) Do pôsobnosti Snemu PS patrí:
a) určovať politické zameranie PS a schvaľovať programové ciele PS a ich zmeny,
b) voliť a odvolávať Predsedu PS, prvého podpredsedu PS a iných podpredsedov PS,
c) voliť a odvolávať predsedu a členov Revíznej a kontrolnej komisie PS (RKK PS) a schvaľovať jej činnosť,
d) voliť a odvolávať predsedu a členov Rozhodcovskej komisie PS (RK PS) a schvaľovať jej činnosť,
e) schvaľovať rokovací poriadok Rozhodcovskej komisie PS,
f) schvaľovať správu o činnosti PS od konania predchádzajúceho Snemu PS,
g) schvaľovať správu o hospodárení PS,
h) schvaľovať a meniť stanovy PS,
i) rozhodovať o zrušení alebo zlúčení PS s iným politickým subjektom a s tým súvisiacim majetkovým vysporiadaním.
4) Riadnymi účastníkmi Snemu sú:
a) členovia ÚR PS,
b) Predsedovia OO PS a delegáti zvolení OK PS, alebo nimi písomne poverení zástupcovia,
c) členovia RKK PS a RK PS.
5) Snem PS je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň trojštvrtinová väčšina jeho riadnych účastníkov. Na prijatie
uznesenia Snemu PS je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných riadnych účastníkov Snemu PS. Všetci
riadni účastníci Snemu PS majú rovné hlasovacie právo.
6) Na prijatie uznesenia o zmene stanov PS, zrušení alebo zlúčení PS s iným politickým subjektom je potrebná dvojtretinová
väčšina hlasov všetkých riadnych účastníkov Snemu PS.
7) Prípravu Snemu riadi VV PS a zodpovedá za ňu Tajomník PS.
8) Na pozvanie VV PS sa Snemu PS môžu zúčastniť aj hostia, ktorí však nemajú hlasovacie právo.

Ústredná rada PS
čl. 27
1) Ústredná rada (ÚR PS) je najvyšším orgánom PS medzi zasadnutiami Snemu PS. Zasadnutia ÚR PS zvoláva Predseda PS
pravidelne raz za 2 mesiace alebo do 10 dní, keď o to písomne požiada najmenej polovica členov ÚR PS.
2) Členovia ÚR PS sú:
a) členovia Výkonného výboru PS, podľa čl. 28, ods. 2),
b) členovia Poslaneckého klubu PS v NR SR, ministri a štátni tajomníci za PS,
c) Predsedovia KO PS alebo nimi písomne poverení zástupcovia,
d) predsedovia krajov (VÚC) za PS,
e) primátori a starostovia za PS,
f) zástupcovia iných celoštátnych orgánov PS ustanovených podľa čl. 25, ods. 3, ak o nich rozhodla ÚR PS,
3) Do pôsobnosti ÚR PS patrí:
a) zvolávať Snem PS,
b) v prípade uvoľnenia funkcie, poveriť niektorého z členov VV PS, do najbližšieho Snemu PS, dočasným výkonom
funkcie predsedu, prvého podpredsedu alebo iných podpredsedov,
c) voliť predsedu a členov RKK PS a RK PS s dočasnou platnosťou,
d) voliť a odvolávať predsedu Programovej rady PS,
e) voliť a odvolávať ústredného tajomníka PS,
f) schvaľovať organizačné opatrenia, prijímať návrhy dokumentov PS a predkladať ich na schválenie Snemu PS,
g) prijímať opatrenia na uskutočnenie politiky PS a zaujímať stanoviská k aktuálnym politickým udalostiam,
h) schvaľovať rozpočet a kontrolovať hospodárenie PS,
i) schvaľovať a meniť disciplinárny, organizačný a rokovací poriadok PS, pravidlá hospodárenia,
j) určovať kľuč na voľbu delegátov na OK PS a Snem PS.
4) ÚR PS je uznášaniaschopná ak je prítomná aspoň trojštvrtinová väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia ÚR PS
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je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov s výnimkou prípadu, keď je podľa týchto stanov
potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov ÚR PS.

Výkonný výbor PS
čl. 28
1) Výkonný výbor PS (VV PS) je najvyšším výkonným orgánom PS. Zasadnutia VV PS zvoláva Predseda PS, spravidla
raz do týždňa. Predseda PS je povinný zvolať VV PS do 48 hodín od doručenia písomnej žiadosti najmenej dvoch tretín
jej členov.
2) Členovia VV PS sú:
a) Predseda PS,
b) Prvý podpredseda PS,
c) ostatní Podpredsedovia PS,
d) Ústredný tajomník PS,
e) Predseda programovej rady PS,
f) Predseda poslaneckého klubu PS v NR SR,
g) zástupca spomedzi poslancov PS v Európskom parlamente,
h) Predseda ministerského klubu PS,
i) Predseda RKK PS,
j) Predseda RK PS.
3) Do pôsobnosti VV PS patrí:
a) prijímať cieľavedomé rozhodnutia na presadzovanie programových zámerov PS,
b) schvaľovať organizačné opatrenia v Programovej rade PS a na Sekretariáte PS,
c) prijímať rozhodnutia o personálnom obsadení funkcií v štátnej správe,
d) prerokúvať a prijímať návrhy dokumentov PS, a predkladať ich na schválenie ÚR PS a Snemu PS,
e) pripraviť rozpočet a sledovať hospodárenie PS,
f) schvaľovať kandidátov PS na poslancov do NR SR a schvaľovať ich poradie,
g) schvaľovať kandidátov PS na poslancov do Európskeho parlamentu a schvaľovať ich poradie,
h) udeľovať dočasné výnimky zo stanov a rokovacieho poriadku, ak sa tak uznesú aspoň dve tretiny jeho členov.
4) VV PS je uznášaniaschopný ak je prítomná aspoň dvojtretinová väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia VV PS je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov s výnimkou prípadu, keď je podľa týchto stanov potrebná
dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov VV PS.
5) Členovia VV PS majú právo sa zúčastniť ktorejkoľvek členskej schôdze PS. Tam, kde ich prítomnosť nie je vymedzená
v týchto Stanovách, sa zúčastňujú bez volebného práva.

Predseda PS
čl. 29
1) Na čele PS stojí Predseda PS. Predseda PS je štatutárnym orgánom.
2) Predseda PS je zodpovedný za uskutočnenie programových cieľov PS, vystupuje v mene PS a zastupuje ju navonok.
Vo svojich rozhodnutiach vychádza z uznesení a stanovísk Snemu PS, ÚR PS a VV PS.
3) Za výkon svojej funkcie je Predseda PS zodpovedný Snemu PS.
4) Predseda zlaďuje činnosť podpredsedov PS a má právo dočasne ich poveriť niektorými svojimi právomocami.
5) Počas jeho neprítomnosti zastupuje Predsedu PS v plnom rozsahu jeho právomocí Prvý podpredseda PS.
6) Predseda PS má právo pozastaviť účinnosť rozhodnutia (uznesenia) VV PS a nechať o ňom rozhodnúť ÚR PS,
ktorú zvolá do 10 dní od tohto pozastavenia účinnosti.
7) Predseda PS má právo sa zúčastniť ktorejkoľvek členskej schôdze, na ktorej má automaticky polovicu hlasov. Môže sa
zdržať hlasovania, ale v prípade, že využije toto hlasovacie právo, musí na najbližšom stretnutí VV PS túto skutočnosť
oznámiť a zároveň požiadať VV PS o vyslovenie dôvery. V tom prípade sám nehlasuje.
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Prvý podpredseda PS
čl. 30
Zástupcom Predsedu PS je Prvý podpredseda PS, ktorý v neprítomnosti Predsedu PS koná ako štatutárny orgán PS.
Ako štatutárny orgán koná aj vo veciach vymedzených Snemom PS. Za výkon svojej funkcie zodpovedá Prvý podpredseda
Snemu PS.

Ostatní podpredsedovia PS
čl. 31
1) Snem PS môže zvoliť niekoľkých – najviac však troch – Podpredsedov PS, ktorí zodpovedajú za plnenie programových
cieľov PS a iných úloh v rozsahu nim vymedzenom. Vo veciach takto vymedzených Snemom PS, koná dotyčný
Podpredseda PS ako štatutárny orgán PS.
2) Podpredsedov PS riadi Predseda PS a v jeho neprítomnosti Prvý podpredseda PS.

Ústredný tajomník PS
čl. 32
1) Ústredný tajomník PS zodpovedá za hospodárenie PS a chod Sekretariátu PS, V rozsahu vymedzenom stanovami PS
a ÚR PS, koná ako štatutárny orgán PS. Za svoju činnosť zodpovedá Predsedovi PS a ÚR PS.

Revízna a kontrolná komisia PS
čl. 33
1) Najvyšším kontrolným a revíznym orgánom PS je Revízna a kontrolná komisia PS (RKK PS). Skladá sa z jej predsedu
a 5 členov.
2) RKK PS je celoštátnym orgánom PS, ktorý kontroluje dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov v činnosti
PS, Stanov PS a ďalších organizačných predpisov PS. Zabezpečuje výkon revízii hospodárenia PS s jej majetkom.
3) RKK PS zodpovedá za svoju činnosť Snemu PS. Všetky organizačné zložky a orgány PS sú povinné na požiadanie
bezodkladne poskytnúť k nahliadnutiu RKK PS všetky dokumenty, doklady a dať potrebné vysvetlenia.
4) Na rokovania RKK PS, na ktorých sa prerokúvajú výsledky kontrol a revízii, musia byť pozvaní zástupcovia toho
orgánu PS, ktorého sa rokovanie týka.

Rozhodcovská komisia PS
čl. 34
1) Rozhodcovská komisia PS (RK PS) je celoštátnym orgánom PS rozhodujúcim spory medzi členmi PS a orgánmi PS
vyplývajúce z plnenia politických cieľov a z uplatňovania Stanov PS a ďalších organizačných predpisov PS. Skladá sa
z jej predsedu a 3 členov.
2) Podrobnosti o rokovaní RK PS upravuje jej rokovací poriadok, schválený Snemom PS.
3) Do pôsobnosti RK PS patrí aj rozhodovanie v sporoch vzniknutých z rôzneho výkladu Stanov PS (medzi Snemami PS).

Programová rada PS
čl. 35
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1) Úlohou Programovej rady PS je ponúkať programové riešenia. Organizačne sa člení na rezorty, ktoré sa môžu ďalej
členiť na sekcie a odbory, prípadne kluby. Organizačné členenie Programovej rady PS sa volí tak, aby podľa možnosti
napodobňovalo štruktúru ústredných orgánov výkonnej štátnej moci.
2) Činnosť Programovej rady PS riadi a v jej mene koná jej predseda, ktorý za jej činnosť zodpovedá VV PS.
3) Rokovanie Programovej rady PS a všetkých jej zložiek upravuje jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje predseda PS.

Sekretariát PS
čl. 36
1) Sekretariát PS je výkonným orgánom administratívnej a správnej agendy PS.
2) Organizačnú štruktúru Sekretariátu PS schvaľuje VV PS na návrh Predsedu PS.
3) Sekretariát PS sa skladá zo zamestnancov a volených funkcionárov PS. Zamestnancov Sekretariátu riadi Ústredný
tajomník PS.

Poslanecké kluby PS
čl. 37
1) Poslanecké kluby PS združujú poslancov PS v orgánoch miestnej samosprávy, krajov (VÚC) a poslancov PS v NR SR
a zosúlaďujú ich prácu, tak aby čo najúčinnejšie presadzovali programové ciele PS.
2) Poslanecké kluby zlaďujú spoluprácu s koaličnými partnermi v NR SR, v Európskom parlamente a v orgánoch miestnej
samosprávy a krajov (VÚC).
3) Každý poslanecký klub si vytvára vlastnú štruktúru a rokovací poriadok.

Ministerský klub PS
čl. 38
Ak je PS zastúpená vo vláde, ustanovuje sa Ministerský klub PS, ktorý združuje členov vlády a vedúcich ústredných orgánov
štátnej správy, zastupujúcich PS. O jeho organizácii a činnosti platia rovnocenné ustanovenia ako v čl. 37.

Zásady činnosti orgánov PS
čl. 39
1) Orgány PS na vyššom stupni sú povinné oboznámiť s prerokúvanými materiálmi a problematikou všetky zložky PS
a členov PS na nižších stupňoch a poskytnúť im dostatočný čas na vypracovanie ich stanovísk.
2) Členovia PS musia prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a preto, bez výnimky, všetky hlasovania v PS sú verejné.

Právna subjektivita PS
čl. 40
1) PS je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. Jednotlivé organizačné zložky a orgány PS
majú právo konať a zaväzovať sa len v rozsahu určenom Stanovami PS a ďalšími organizačnými predpismi PS.
2) Štatutárnymi orgánmi PS sú:
a) Predseda PS v plnom rozsahu,
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b) prvý podpredseda PS v plnom rozsahu pokiaľ Predseda PS nemôže vykonávať svoju funkciu, inak koná v rozsahu
vymedzenom Snemom PS,
c) ostatní podpredsedovia PS v rozsahu vymedzenom Snemom PS,
d) Ústredný tajomník PS v rozsahu vymedzenom ÚR PS,
3) MO PS a OO PS pôsobia v mene PS vo vzťahu územne príslušným miestnym a okresným orgánom štátnej a miestnej
samosprávy. Môžu v mene PS prijímať dary a hospodáriť so zvereným majetkom. V uvedenom rozsahu môžu právne
úkony za MO PS a OO PS, zaväzujúce PS, robiť Predseda MO PS, resp. OO PS, prípadne iný člen MO PS, resp. OO PS,
poverený členskou schôdzou, resp. OK PS.
4) Štatutárne orgány PS, Predsedovia MO PS, Predsedovia OO PS, prípadne nimi poverení členovia PS konajú v mene PS
osobne, písomnosti podpisujú tak, že svoj podpis pripoja k čitateľne napísanej funkcii v PS.

Hospodárenie PS
čl. 41
1) Zdrojom majetku PS sú:
a) členské príspevky,
b) štátne príspevky,
c) dary a dedičstvá,
d) výnosy z hospodárskej činnosti, v medziach povolených zákonom.
2) Hospodárenie PS, vrátane rozdeľovania majetku medzi jednotlivé organizačné zložky a orgány PS sa vykonáva podľa
zásad schválených ÚR PS a v súlade so záväznými právnymi predpismi.
3) V prípade zániku PS sa bude nakladať majetkom strany podľa platných právnych predpisov SR.

Záverečné a prechodné Ustanovenia
čl. 42
1) Počiatočný kľúč na voľbu delegátov bude nasledovný:
a) pre OK PS – 10 členov MO = 1 delegát na OK, a Predseda MO
b) pre Snem PS – 30 členov OO = 1 delegát na Snem, a Predseda OO
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