
ZA	ĽUDÍ	
STANOVY	

ČASŤ	I	
ÚVODNÉ	USTANOVENIA	

Článok	1	
Názov,	sídlo	a	ďalšie	ustanovenia	

1) Názov	politickej	strany	je	ZA	ĽUDÍ.	

2) Sídlom	strany	je	hl.	mesto	SR	Bratislava.	

3) Predmetom	 činnosti	 strany	 je	 politická	 a	 iná	 činnosť	 podľa	 zákona	 č.	 85/2005	
Z.	z.	o	politických	stranách	a	politických	hnutiach	v	znení	neskorších	predpisov.		

4) Politická	strana	ZA	ĽUDÍ	nebude	používať	skratku	svojho	názvu.		

Článok	2	
Princípy,	program	a	ciele	činnosti	

1) ZA	ĽUDÍ	je	stranou,	ktorá	vo	svojej	činnosti	uplatňuje	princípy:	

a. kultúrnosti	prejavov	slobodnej	vôle	a	tvorivosti	ľudí	–	občanov,	
b. ochrany	a	obrany	ľudskej	dôstojnosti	a	ľudských	práv	každého	jednotlivca,	
c. podpory	rozvoja	a	spolupráce	občianskej	spoločnosti,	štátu	a	samospráv,	a		

dôsledného	uplatňovania	zásad	demokratického	právneho	štátu.		

2) ZA	ĽUDÍ	je	stranou,	ktorá	sa	vo	svojej	činnosti	hlási:	

a. k	členstvu	Slovenskej	republiky	v	Európskej	únii	a	Severoatlantickej	aliancii,		
b. k	 základným	 princípom	 17.	 novembra	 1989:	 slobody	 a	 demokracie,	 rovnosti,	

zodpovednosti	a	dôsledného	uplatňovania	a	ochrany	ľudských	práv,		
c. k	 odkazu	 Slovenského	 národného	 povstania	 ako	 najsilnejšieho	 výrazu	 odporu	

a	slovenského	odboja	voči	nenávistným	ideológiám	nacizmu	a	fašizmu,	a	
d. k	dedičstvu	1.	Československej	republiky	a	k	najlepším	prvkom	demokratického	

usporiadania	medzivojnového	spoločného	štátu	spojenom	s	osobnosťami	Milana	
Rastislava	Štefánika	a	Tomáša	Garrigua	Masaryka.	

3) ZA	ĽUDÍ	je	stranou,	ktorá	programovo	vo	svojej	činnosti	presadzuje	najmä:	

a. hodnoty	slobody,	rovnosti,	spravodlivosti	a	fungujúcej	solidarity,	
b. rozširovanie	a	ochranu	spoločného	európskeho	priestoru	slobody	a	bezpečia,		
c. boj	 proti	 všetkým	 formám	 korupčného	 správania,	 klientelizmu	 a	 rozkrádaniu	

alebo	nehospodárnemu	užívaniu	verejného	majetku,	
d. také	 politiky	 v	 socioekonomickej	 oblasti,	 ktorých	 hlavným	 cieľom	 je	 moderný,	

vyspelý	 a	 prosperujúci	 štát	 schopný	 svojim	 občanom	 ponúknuť	 vhodné	
podmienky	 pre	 ich	 osobný	 rozvoj	 a	 zdokonaľovanie	 ich	 daností,	 schopností	
a	zručností,	
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e. ochranu	 a	 podporu	 rodiny	 vo	 všetkých	 jej	 podobách	 ako	 základný	 pilier	 našej	
spoločnosti,	

f. taký	štát,	ktorý	je	schopný	tým	najzraniteľnejším,	s	osobitným	dôrazom	na	osoby	
so	zdravotným	znevýhodnením,	ktorí	sa	z	akýchkoľvek	dôvodov	a	za	rozličných	
okolností	 ocitli	 v	 situácii,	 v	 ktorej	 si	 nemôžu	 alebo	 nevedia	 pomôcť	 sami,	 túto	
podporu	a	pomoc	poskytoval,	

g. také	politiky	v	ekonomickej	oblasti,	ktoré	zabezpečia	rast	ekonomiky	ako	celku,	
podporia	 zamestnanosť	 v	 prosperujúcich,	 progresívnych	 a	 inovatívnych	
oblastiach	ekonomiky	a	výrazne	podporia	rozvoj	dosiaľ	menej	rozvinutých	alebo	
zanedbávaných,	 predovšetkým	 vidieckych	 oblastí	 a	 regiónov	 Slovenska,	
s	osobitným	dôrazom	na	poľnohospodársku	produkciu,	

h. také	 politiky	 v	 sociálnej	 oblasti,	 ktoré	 poskytujú	 pocit	 bezpečia,	 nabádajú	
k	 vyššiemu	 podielu	 zodpovednosti	 každého	 jednotlivca	 za	 svoj	 život	 a	 rôzne	
životné	 situácie,	 v	 ktorých	 sa	 môže	 počas	 svojho	 života	 ocitnúť	 a,	 zároveň,	
garantujú,	že	ktokoľvek	sa	ocitne	v	situácii,	ktorú	nie	je	a	pravdepodobne	nebude	
schopný	zvládnuť	vlastnými	silami,	dostane	sa	mu	primeranej	pomoci	štátnych	
a	verejných	inštitúcií,		

i. dôsledné	 uplatňovanie	 a	 rozširovanie	 právneho	 štátu	 a	 neustále	 zvyšovanie	
vymáhateľnosti	práva	ako	základného	prvku	spravodlivosti	a	možnosti	každého	
domôcť	sa	svojich	práv	a	právom	chránených	záujmov,	

j. otvorenosť	 pri	 správe	 vecí	 verejných,	 prístup	 k	 informáciám,	 ktoré	 sú	 toho	
základom,	 prehľadnosť	 a	 transparentnosť	 pri	 nakladaní	 so	 spoločne	
vytvorenými	 hodnotami	 spoločnosti	 a	 pri	 ich	 používaní	 a	 prerozdeľovaní	
a	 konkurencieschopnosť	 ako	 stavebný	 prvok	 našej	 schopnosti	 uspieť	
v	meniacom	sa	svete,		

k. dôraz	na	sfunkčnenie	štátnych	a	verejných	inštitúcií	s	cieľom	podporiť	nárast	ich	
schopnosti	 plniť	 si	 svoje	 zákonom	 dané	 povinnosti,	 a	 tak	 zvyšovať	 ich	
dôveryhodnosť,	

l. nestrannosť,	 nezávislosť	 a	 odbornosť	 tých	 štátnych	 alebo	 verejných	 inštitúcií,	
ktoré	majú	dohliadať,	dozerať	a	kontrolovať	výkon	štátnej	a	verejnej	moci,	

m. také	 politiky	 v	 oblasti	 výchovy	 a	 vzdelávania,	 ktoré	 budú	 postupne	 odbúravať	
ťarchu	 socioekonomického	 zázemia	 každého	 dieťaťa/žiaka,	 umožnia	 čoraz	
individuálnejší	 prístup	k	 jeho	výchove	a	 vzdelávaniu,	 vnesú	do	 celého	 systému	
nášho	 vzdelávania	 všetky	 potrebné	 podporné	 mechanizmy,	 ľudský	 kapitál	
a	linancie	a	podporia	kvalitné	výstupy	a	výsledky	vedeckej,	výskumnej,	vývojovej	
a	technologickej	činnosti,	

n. takú	 dostupnosť	 zdravotnej	 starostlivosti	 poskytovanej	 z	 verejných	 zdrojov,	
v	ktorej	bude	každý	občan	Slovenskej	 republiky	vedieť,	kde,	v	akom	čase	a	kto	
mu	poskytne	nevyhnutný	alebo	potrebný	zdravotnícky	úkon,	a		

o. dômyselnú	 ochranu,	 trvalý	 a	 udržateľný	 rozvoj	 nášho	 životného	 prostredia	
chápaného	 v	 jeho	 najširších	 súvislostiach	 (prírodné,	 kultúrne,	 priemyselné	
a	technologické	hodnoty).	

4) ZA	ĽUDÍ	je	zároveň	stranou,	ktorá:	

a. zásadne	odmieta	akékoľvek	prejavy	komunistickej	a	fašistickej	ideológie,	
b. v	sebe	prirodzene	a	otvorene	spája	ľudí	rozmanitých	názorov	a	postojov,	a	ktorá	

chráni	 a	 bráni	 najvlastnejšie	 vnútorné	 presvedčenie	 každého	 zo	 svojich	 členov	
a	nabáda	ich,	aby	ho	slobodne,	slušne	a	zodpovedne	prejavovali	a	presadzovali.	
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5) Strana	ZA	ĽUDÍ	je	politickým	a	občianskym	hnutím,	ktorého	hlavným	zámerom	
a	 cieľom	 je	 vrátiť	 Slovensko	 všetkým	 ľuďom.	 Je	 stranou,	 ktorá	 združuje	
angažovaných	ľudí	zo	všetkých	regiónov	Slovenska	a	odborníkov,	pre	ktorých	sú	
nedotknuteľné	princípy	právneho	 štátu,	 rovnosti	 a	 spravodlivosti	pre	všetkých,	
a	 ktorí	 sú	 odhodlaní	 odvážne	 sa	 postaviť	 výzvam,	 ktorým	 Slovensko	 dnes	 čelí	
a	čakajú	ho	v	budúcnosti.	
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ČASŤ	II	
ČLENSTVO	

Článok	3	
Okolnosti	vzniku	členstva	

Členom	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 sa	 môže	 stať	 každý	 občan	 Slovenskej	 republiky	 s	 trvalým	
pobytom	na	 území	 Slovenskej	 republiky	 alebo	 občan	 iného	 členského	 štátu	 Európskej	
únie	s	trvalým	pobytom	na	území	Slovenskej	republiky,	ktorý	dosiahol	vek	18	rokov,	má	
spôsobilosť	na	právne	úkony	v	plnom	rozsahu	a		určeným	spôsobom	vyjadrí	svoj	záujem	
presadzovať	 ciele	 a	 program	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 a	 súhlas	 s	 týmito	 stanovami,	 a	 nie	 je	
zároveň	členom	inej	politickej	strany	alebo	politického	hnutia.	Členom	strany	sa	nemôže	
stať	 ani	 osoba,	 ktorá	 bola	 v	minulosti	 členom	 Štátnej	 bezpečnosti	 alebo	 jej	 vedomým	
spolupracovníkom	a	členom	Ľudových	milícií.	
		

Článok	4	
Vznik	členstva	

1) Členstvo	v	strane	vzniká	rozhodnutím	o	prijatí	za	člena	strany.		

2) Postup	pri	prijímaní	záujemcu	o	členstvo	v	strane:	
a. po	vyplnení	prihlášky,	po	vyjadrení	svojho	záujmu	presadzovať	ciele	a	program	

strany	 ZA	 ĽUDÍ	 a	 vyjadrením	 súhlasu	 s	 týmito	 stanovami	 zašle	 záujemca	
o	 členstvo	 v	 strane	 takto	 vyplnenú	 a	 vlastnoručne	 podpísanú	 prihlášku	
riaditeľovi	kancelárie	strany	alebo	ním	splnomocnenému	orgánu,	

b. riaditeľ	kancelárie	predloží	predsedníctvu	strany	prihlášku	záujemcu	o	členstvo	
v	strane	ZA	ĽUDÍ	na	najbližšom	pravidelnom	rokovaní	predsedníctva	strany,		

c. o	 prijatí	 za	 člena	 strany	 rozhoduje	 predsedníctvo	 strany	 alebo	 ním	
splnomocnený	orgán,	

d. o	 rozhodnutí	 predsedníctva	 strany	 riaditeľ	 kancelárie	 písomne	 informuje	
záujemcu	o	členstvo	v	strane.	V	prípade,	ak	bol	záujemca	prijatý	za	člena	strany,	
riaditeľ	kancelárie	mu	oznámi	číslo,	pod	ktorým	bude	registrovaný	v	centrálnom	
registri	členov	strany	ZA	ĽUDÍ.	

3) Záväzné	 znenie	 prihlášky	 záujemcu	 o	 členstvo	 v	 strane	 ZA	 ĽUDÍ	 a	 výšku	
pravidelného	členského	príspevku	schvaľuje	predsedníctvo.	

4) Centrálny	 register	 členov,	 v	 členení	 podľa	 krajov	 a	 okresov,	 vedie	 a	 spravuje	
riaditeľ	kancelárie.	V	centrálnom	registri	sa	uvádzajú	údaje	o	členoch	v	rozsahu	
meno,	 priezvisko,	 adresa	 trvalého	 pobytu,	 dátum	 narodenia	 a	 dátum	 vzniku	
členstva;	jeho	súčasťou	je	aj	vlastnoručne	podpísaná	prihláška	člena.	

5) Uvedenie	nepravdivých	údajov	v	prihláške	záujemcu	o	členstvo	má	za	následok	
okamžitý	zánik	členstva	a	má	sa	za	to,	akoby	členstvo	ani	nevzniklo.	

6) Ďalšie	podrobnosti	 vzniku	členstva	v	 strane	ZA	ĽUDÍ	a	postavenia	podporovateľa	
strany	ZA	ĽUDÍ	možno	upraviť	vykonávacím	predpisom.	
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Článok	5	
Práva	a	povinnosti	člena	

1) Člen	strany	má	právo:	
		

a. zúčastňovať	 sa	 činnosti	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 voliť,	 byť	 volený	 alebo	 menovaný	
do	všetkých	orgánov	strany	po	tom,	ako	splní	všetky	podmienky	určené	týmito	
stanovami	a	ich	vykonávacími	predpismi,	

b. byť	pravidelne	informovaný	o	prijatých	rozhodnutiach	a	uzneseniach	týkajúcich	
sa	politickej,	organizačnej	či	inej	činnosti	strany,	

c. upozorňovať	 na	 nedostatky	 týkajúce	 sa	 politickej,	 organizačnej	 či	 inej	 činnosti	
strany,	a	

d. odvolávať	sa	v	sporoch	na	rozhodcovskú	komisiu.	

2) Člen	strany	je	povinný:	

a. dodržiavať	 tieto	 stanovy	 a	 ich	 vykonávacie	 predpisy,	 spolupracovať	
na	presadzovaní	programu	a	pri	napĺňaní	cieľov	strany,	

b. rešpektovať	rozhodnutia	a	uznesenia	týkajúce	sa	politickej,	organizačnej	či	 inej	
činnosti	strany,	

c. zdržať	 sa	 akéhokoľvek	 konania,	 ktoré	 by	mohlo	 poškodzovať	 stranu	 ZA	 ĽUDÍ	
vrátane	 toho,	 že	neoznámi	možný	vznik	konlliktu	záujmov,	v	dôsledku	ktorého	
by	boli	ohrozené	princípy,	ktorými	sa	strana	ZA	ĽUDÍ	riadi,	

d. platiť	členské	príspevky	v	stanovenej	výške	a	v	stanovených	lehotách,	
e. pri	 zmene	 údajov,	 ktoré	 sú	 súčasťou	 prijímania	 za	 člena	 strany,	 ich	 zmenu	

bezodkladne	oznámiť	riaditeľovi	kancelárie.	

Článok	6	
Obmedzenie	uplatňovania	práv	člena	

1) Člen	má	pozastavený	výkon	svojich	práv,	ak:	

a. o	pozastavenie	výkonu	svojich	práv	požiada	člen	písomne	riaditeľa	kancelárie,	
b. bol	 ustanovený	 do	 funkcie,	 pri	 ktorej	 je	 zákonom	 alebo	 iným	 všeobecne	

záväzným	 predpisom	 členstvo	 v	 politickej	 strane	 alebo	 hnutí	 vylúčené,	 ak	
o	 pozastavenie	 výkonu	 svojich	 práv	 predtým	 nepožiadal	 podľa	 písm.	 a)	 alebo	
podľa	čl.	7	ods.	1	písm.	h),	

c. riaditeľ	 kancelárie	 navrhne	 predsedníctvu	 vylúčenie	 člena	 pre	 závažné	
porušenie	povinností	člena	podľa	čl.	5	ods.	2,	

d. predsedníctvo	 strany	 rozhodne	 o	 pozastavení	 výkonu	 práv	 člena	 strany	
v	prípadoch	hodných	osobitného	zreteľa,	najmä	ak	 ide	o	podozrenie	z	vážneho	
porušenia	stanov	strany	alebo	iného	všeobecne	záväzného	právneho	predpisu,		

e. bol	predsedníctvom	strany	vylúčený	zo	strany,	avšak	v	ustanovenej	lehote	podal	
voči	rozhodnutiu	odvolanie	na	rozhodcovskú	komisiu	strany,	

f. nezaplatil	 pravidelné	 členský	 príspevok	 v	 stanovenej	 výške	 v	 lehote	 na	 to	
určenej.	

2) V	prípade,	ak	má	člen	strany	pozastavený	výkon	svojich	členských	práv,	nemôže	
sa	uchádzať	o	žiadnu	z	volených	funkcií	v	strane.	
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Článok	7	
Zánik	členstva	

1) Členstvo	zaniká:	

a. úmrtím,	
b. obmedzením	spôsobilosti	na	právne	úkony,	
c. stratou	občianstva	Slovenskej	republiky	alebo	iného	štátu	Európskej	únie,	
d. zmenou	trvalého	pobytu	mimo	územia	Slovenskej	republiky,		
e. dňom	vstupu	člena	do	inej	politickej	strany	alebo	politického	hnutia,	
f. kandidatúrou	 za	 iný	 volebný	 subjekt	 než	 strany	ZA	ĽUDÍ,	 resp.	 za	 iný	 subjekt,	

než	ktorého	je	strana	ZA	ĽUDÍ	súčasťou,	
g. vstupom	do	iného	poslaneckého	klubu	než	poslaneckého	klubu	strany	ZA	ĽUDÍ	

alebo	toho,	ktorého	je	strana	ZA	ĽUDÍ	súčasťou,	vystúpením	z	neho	alebo	vtedy,	
ak	člen	zvolený	ako	kandidát	strany	ZA	ĽUDÍ	nevstúpi	do	jej	poslaneckého	klubu	
alebo	toho,	ktorého	je	strana	ZA	ĽUDÍ	súčasťou,			

h. dňom	doručenia	písomného	vyhlásenia	o	vystúpení,	ktoré	člen	doručí	písomne	
riaditeľovi	kancelárie,	

i. nezaplatením	pravidelného	členského	príspevku	ani	v	dodatočnej	lehote	na	jeho	
zaplatenie,	 ktorú	 vo	 svojom	 upozornení	 na	 nesplnenie	 si	 povinnosti	 zaplatiť	
pravidelný	 členský	 príspevok	 určil	 riaditeľ	 kancelárie;	 dodatočná	 lehota	
na	 splnenie	 si	 povinnosti	 zaplatiť	 pravidelný	 členský	 príspevok	 nesmie	 byť	
dlhšia	ako	tri	mesiace,		

j. vylúčením.	

2) Členstvo	v	strane	zaniká	vylúčením	z	dôvodov	
		

a. závažného	 porušenia	 povinností	 člena	 strany	 podľa	 čl.	 5	 ods.	 2	 týchto	 stanov,	
sprenevery	majetku	 strany	ZA	 ĽUDÍ	 alebo	 sprenevery	majetku,	 ktorý	mal	 ako	
zvolený	kandidát	strany	ZA	ĽUDÍ	alebo	nominovaný	funkcionár	spravovať,		

b. zverejnenia	dôverných	 straníckych	 informácií	 alebo	 ich	poskytnutia	 politickým	
súperom,	

c. právoplatného	odsúdenia	za	úmyselný	trestný	čin.		

3) O	vylúčení	člena	strany	rozhoduje	predsedníctvo	strany.		

4) Voči	 rozhodnutiu	 predsedníctva	 o	 vylúčení	 sa	 môže	 člen	 odvolať	
na	 rozhodcovskú	 komisiu,	 a	 to	 v	 lehote	 10	 dní	 od	 rozhodnutia	 o	 vylúčení	
zo	strany,	inak	je	rozhodnutie	konečné.	

5) Rozhodcovská	 komisia	 je	 povinná	 svoje	 rozhodnutia	 písomne	 zdôvodniť	
a	 písomne	 o	 nich	 informovať	 všetkých	 účastníkov	 konania.	 Proti	 rozhodnutiu	
rozhodcovskej	komisie	nie	je	možné	odvolanie	na	iný	orgán	strany.	
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ČASŤ	III	
ZÁSADY	VNÚTORNÉHO	USPORIADANIA	

Článok	8	
Orgány,	organizačné	stupne	a	organizačné	jednotky	

1) na	okresnej	úrovni	okresný	snem,	okresný	predseda	a	okresné	predsedníctvo,	
2) na	 mestskej	 úrovni,	 v	 hl.	 meste	 SR	 Bratislava	 a	 v	 meste	 Košice,	 mestský	

koordinátor	 a	 mestský	 koordinačný	 výbor,	 ak	 na	 návrh	 krajského	 predsedu	
príslušného	 kraja	 predsedníctvo	 vykonávacím	 predpisom	 ustanovenie	 týchto	
orgánov	schváli,		

3) na	krajskej	úrovni	krajský	predseda	a	krajské	predsedníctvo,	
4) na	 celoštátnej	 úrovni	 snem,	 predsedníctvo,	 predseda,	 podpredsedovia;	

rozhodcovská	komisia	a	revízna	komisia.	

5) V	prípadoch	hl.	mesta	SR	Bratislavy	 sa	všetky	mestské	 časti	považujú	 za	 jeden	
okres.		

6) V	 prípade	 hl.	 mesta	 SR	 Bratislavy	 vykonávajú	 okresný	 predseda	 a	 okresné	
predsedníctvo	aj	funkcie	krajského	predsedu	a	krajského	predsedníctva,	pričom	
členmi	bratislavského	okresného	predsedníctva	sú	automaticky	vždy	aj	okresní	
predsedovia	 z	 okresov	Malacky,	 Pezinok	 a	 Senec,	 ak	 v	 týchto	 okresoch	 pôsobí	
okresná	organizácia.		

Článok	9	
Okresné	orgány,	spôsob	ich	vzniku,	zániku	a	vymedzenie	ich	právomocí		

1) Organizačnou	zložkou	strany	ZA	ĽUDÍ	na	okresnej	úrovni	je	okresná	organizácia.	
Na	území	každého	okresu	môže	pôsobiť	iba	jedna	okresná	organizácia.	

2) Okresná	 organizácia	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 vzniká	 	 na	 základe	 rozhodnutia	
predsedníctva.	 Minimálny	 počet	 jej	 členov	 je	 desať	 (10),	 pričom	 výnimku	
z	tohto	pravidla	môže	v	odôvodnených	prípadoch	udeliť	predsedníctvo.	

3) Člen	okresnej	organizácie	strany	ZA	ĽUDÍ	musí	mať	trvalý	pobyt	v	tom	okrese,	
v	 ktorom	 pôsobí	 príslušná	 okresná	 organizácia	 strany.	 Výnimku	 z	 tohto	
ustanovenia	 môže	 v	 osobitných	 prípadoch	 schváliť	 predsedníctvo	 alebo	 ním	
splnomocnený	orgán.	

4) V	 prípadoch	 hl.	mesta	 SR	 Bratislavy	 a	mesta	 Košíc	 sa	minimálny	 počet	 členov	
okresnej	organizácie	zvyšuje	na	tridsať	(30).	

5) Ak	počet	členov	okresnej	organizácie	strany	ZA	ĽUDÍ	klesne	na	obdobie	dlhšie	
než	 šesť	 (6)	 po	 sebe	 nasledujúcich	 mesiacov	 pod	 stanovený	 alebo	
predsedníctvom	určený	počet,	má	 sa	 za	 to,	 že	 táto	okresná	organizácia	 zanikla	
a	 jej	 funkcie	 plní	 krajské	 predsedníctvo.	 V	 takomto	 prípade	 sa	 príslušné	
ustanovenia	týchto	stanov	alebo	ich	vykonávacích	predpisov	použijú	primerane.	

Článok	9a	
Predseda	okresnej	organizácie	
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1) Predsedu	 okresnej	 organizácie	 volí	 a	 odvoláva	 na	 návrh	 krajského	
predsedu	predsedníctvo	strany	ZA	ĽUDÍ.	Krajský	predseda	 je	povinný	návrh	
na	predsedu	okresnej	organizácie	strany	prerokovať	na	okresnom	sneme	strany	
pred	 predložením	 tohto	 návrhu	 predsedníctvu	 strany.	 Predseda	 okresnej	
organizácie	 zodpovedá	 za	 svoju	 činnosť	 okresnému	 snemu,	 okresnému	
predsedníctvu,	krajskému	predsedovi,	predsedníctvu	a	predsedovi.	

2) Predseda	okresnej	organizácie:	

a. navonok	 a	 so	 všeobecnou	 pôsobnosťou	 zastupuje	 stranu	ZA	ĽUDÍ	 na	 okresnej	
úrovni,	

b. zodpovedá	za	dodržiavanie	princípov,	plnenie	programu	a	cieľov	činnosti	strany	
ZA	ĽUDÍ	na	okresnej	úrovni,	

c. aspoň	raz	ročne	zvoláva	rokovanie	okresného	snemu,	predsedá	mu	a	predkladá	
mu	správu	o	činnosti	strany	ZA	ĽUDÍ	v	okrese,	

d. vypracúva	 a	 predkladá	 okresnému	 snemu	 návrh	 na	 počet	 členov	 a	 zloženie	
okresného	predsedníctva,	

e. v	 prípade,	 že	 ho	 o	 to	 písomne	 požiada	 minimálne	 tretina	 členov	 okresnej	
organizácie,	zvolá	najneskôr	do	desiatich	dní	okresný	snem,	

f. aspoň	raz	štvrťročne	zvoláva	rokovanie	okresného	predsedníctva	a	predsedá	mu,	
g. v	prípade,	že	ho	o	to	požiada	minimálne	tretina	členov	okresného	predsedníctva,	

zvolá	najneskôr	do	siedmich	dní	okresné	predsedníctvo,	
h. vypracúva	 a	 predkladá	 okresnému	 predsedníctvu	 návrh	 kandidátov	 strany	

ZA	ĽUDÍ	pre	voľby	do	orgánov	samosprávy	miest	a	obcí	na	území	okresu,	
i. vypracúva	a	predkladá	krajskému	predsedovi	návrh	kandidátov	strany	ZA	ĽUDÍ	

pre	voľby	do	orgánov	samosprávnych	krajov	v	príslušnom	okrese,	a	
j. ak	 zistí,	 že	 niektorý	 z	 členov	 okresnej	 organizácie	 závažne	 porušil	 svoje	

povinnosti	 podľa	 čl.	 5	 ods.	 2	 týchto	 stanov,	 písomne	 o	 takomto	 porušení	
informuje	 predsedníctvo	 strany	 a	 riaditeľa	 kancelárie.	 K	 písomnej	 informácii	
priloží	aj	všetky	podklady,	ktoré	svedčia	o	porušení	povinností	člena	strany.	

Článok	9b	
Predsedníctvo	okresnej	organizácie	

1) Predsedníctvo	okresnej	organizácie:	

a. pozostáva	 z	 okresného	 predsedu	 a	 ďalších	 členov	 okresného	 predsedníctva	
volených	okresným	snemom,	

b. počet	ďalších	členov	okresného	predsedníctva	nesmie	presiahnuť	počet	šesť	(6),	
pričom	 ich	presný	počet	a	 zloženie	určí	na	návrh	okresného	predsedu	okresný	
snem,	

c. v	prípade	hl.	mesta	SR	Bratislavy	nesmie	toto	číslo	presiahnuť	dvadsať	(20),	
d. celkový	počet	členov	okresného	predsedníctva	musí	byť	nepárny,	
e. predseda	 a	 poslanci	 zastupiteľstva	 príslušného	 samosprávneho	 kraja,	 ktorí	 sú	

členmi	príslušnej	okresnej	organizácie,	primátori	miest,	poslanci	 zastupiteľstva	
okresného	 mesta	 a	 starostovia	 obcí,	 ktorí	 sú	 členmi	 príslušnej	 okresnej	
organizácie	a	členovia	predsedníctva	strany	ZA	ĽUDÍ,	ktorí	sú	členmi	príslušnej	
okresnej	 organizácie,	 sú	 členmi	 okresného	 predsedníctva	 automaticky;	
obmedzenie	podľa	písm.	b),	resp.	c)	sa	na	tieto	prípady	nevzťahuje;	
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f. vykonáva	uznesenia	okresného	snemu	a	v	prípade	potreby	prijíma	uznesenia	aj	
k	 iným	 aktuálnym	 otázkam	 súvisiacim	 s	 politickou,	 organizačnou	 či	 inou	
činnosťou	strany	ZA	ĽUDÍ	na	okresnej	úrovni,	

g. prerokúva	 a	 schvaľuje	 uznesením,	 na	 návrh	 okresného	 predsedu,	 kandidátov	
strany	ZA	ĽUDÍ	pre	voľby	do	orgánov	samosprávy	miest	a	obcí	na	území	okresu,	
pokiaľ	v	stanovách	nie	je	uvedené	inak,	

h. v	 prípade,	 že	 bolo	 splnomocnené	 orgánom	 vyššieho	 organizačného	 stupňa	
plnením	iných	úloh,	postupuje	a	uznáša	sa	na	nich	podľa	týchto	stanov.	

2) Ak	 sa	 podľa	 čl.	 8	 ods.	 2	 v	 hl.	 meste	 SR	 Bratislava	 a	 v	meste	 Košice	 ustanovia	
mestské	 orgány,	 vzťahujú	 sa	 na	 mestského	 koordinátora	 ustanovenia	 čl.	 9a	
primerane.	Mestský	koordinačný	výbor	v	takom	prípade	pozostáva	z	krajského	
predsedu,	mestského	koordinátora,	ktorého	volí	a	odvoláva	na	návrh	krajského	
predsedu	 predsedníctvo	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 predsedov	 okresných	 organizácií	 na	
území	 príslušného	mesta	 a	 primátor	mesta,	 poslanci	mestského	 zastupiteľstva	
a	starostovia	mestských	častí,	ktorí	sú	členmi	strany	ZA	ĽUDÍ.	

3) Mestský	koordinačný	výbor	prijíma	uznesenia	k	aktuálnym	otázkam	súvisiacim	
s	politickou,	organizačnou	či	inou	činnosťou	strany	ZA	ĽUDÍ	na	mestskej	úrovni;	
prerokúva	a	schvaľuje	uznesením,	na	návrh	mestského	koordinátora,	kandidátov	
strany	 ZA	 ĽUDÍ	 pre	 voľby	 do	 orgánov	 samosprávy	 hl.	 mesta	 SR	 Bratislavy	
a	Košíc,	pokiaľ	v	stanovách	nie	je	uvedené	inak.	

Článok	9c	
Snem	okresnej	organizácie	

1) Snem	okresnej	organizácie:	

a. pozostáva	 z	 okresného	 predsedu,	 ďalších	 členov	 okresného	 predsedníctva	
a	ďalších	členov	okresnej	organizácie,	

b. ak	počet	 členov	okresnej	 organizácie	prekročí	1,5	násobok	minimálneho	počtu	
členov	 (okresnej	 organizácie),	 môže	 predsedníctvo	 na	 návrh	 generálneho	
manažéra	 určiť	maximálny	 počet	 členov	 príslušného	 okresného	 snemu	 a	 kľúč,	
podľa	ktorého	sa	bude	pri	ich	určovaní	postupovať,	

c. ak	 počet	 členov	 okresnej	 organizácie	 prekročí	 trojnásobok	minimálneho	 alebo	
predsedníctvom	 schváleného	 počtu	 členov	 (okresnej	 organizácie),	 určí	
predsedníctvo	 na	 návrh	 generálneho	 manažéra	 maximálny	 počet	 členov	
príslušného	 okresného	 snemu	 tak,	 aby	 sa	 rovnal	 nanajvýš	 polovici	 počtu	
registrovaných	 členov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 v	 tomto	 okrese	 k	 poslednému	 dňu	
predchádzajúceho	mesiaca,	 v	 ktorom	 sa	má	konať	 okresný	 snem	a	 kľúč,	 podľa	
ktorého	sa	bude	pri	ich	určovaní	postupovať,	

d. určuje	na	návrh	okresného	predsedu	počet	členov	okresného	predsedníctva,	
e. volí	a	odvoláva	ďalších	členov	okresného	predsedníctva,	
f. sa	 môže	 uzniesť	 aj	 na	 ďalších	 úlohách	 pre	 okresného	 predsedu	 a	 okresné	

predsedníctvo	 a	 v	 prípade	 potreby	 prijíma	 uznesenia	 aj	 k	 iným	 aktuálnym	
otázkam	súvisiacim	s	politickou,	organizačnou	či	inou	činnosťou	strany	ZA	ĽUDÍ	
na	 okresnej	 úrovni,	 ak	 tieto	 nespadajú	 do	 pôsobnosti	 iných	 orgánov	 strany	
ZA	ĽUDÍ	na	okresnej	úrovni,	a		

g. volí	 okresných	 delegátov	 (celoštátneho)	 snemu	 podľa	 kľúča	 určeného	
rozhodnutím	predsedníctva	strany.	

� 	9



2) Oznámenie	o	konaní	okresného	snemu	je	okresný	predseda	povinný	oznámiť	
generálnemu	 manažérovi	 najneskôr	 do	 siedmich	 dní	 pred	 jeho	 konaním,	 a	 to	
písomne;	 oznámenie	musí	 obsahovať	miesto,	 dátum,	 čas	 a	predbežný	program	
okresného	 snemu;	 v	 prípade	 neoznámenia	 týchto	 skutočností	 sú	 uznesenia	
okresného	snemu	neplatné.	

3) Ďalšie	podrobnosti	o	pôsobení	okresných	organizácií	a	ich	orgánov	možno	upraviť	
vykonávacím	predpisom.	

Článok	10	
Krajské	orgány	a	vymedzenie	ich	právomocí	

Predsedu	krajskej	 organizácie	 volí	 a	 odvoláva	na	návrh	predsedu	predsedníctvo	
strany	ZA	ĽUDÍ.	Predseda	krajskej	organizácie	zodpovedá	za	svoju	činnosť	krajskému	
predsedníctvu,	predsedníctvu	a	predsedovi.	

Článok	10a	
Predseda	krajskej	organizácie	

1) Predseda	krajskej	organizácie:	

a. navonok	 a	 so	 všeobecnou	 pôsobnosťou	 zastupuje	 stranu	 ZA	 ĽUDÍ	 na	 krajskej	
úrovni,	

b. zodpovedá	za	dodržiavanie	princípov,	plnenie	programu	a	cieľov	činnosti	strany	
ZA	ĽUDÍ	na	krajskej	úrovni,	

c. zodpovedá	 za	 koordináciu	 činnosti	 predsedov	 okresných	 organizácií	 strany	
ZA	ĽUDÍ	v	príslušnom	kraji,	

d. aspoň	raz	štvrťročne	zvoláva	rokovanie	krajského	predsedníctva	a	predsedá	mu,	
e. v	prípade,	že	ho	o	to	požiada	minimálne	tretina	členov	krajského	predsedníctva,	

zvolá	najneskôr	do	siedmich	dní	krajské	predsedníctvo,	
f. predkladá	 predsedníctvu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 návrhy	 na	 vymenovanie	 predsedu	

okresnej	organizácie	patriacej	do	príslušného	kraja,	
g. na	základe	návrhov	okresných	predsedov	spracúva,	alebo	vypracúva	a	predkladá	

krajskému	 predsedníctvu	 návrh	 kandidátov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 pre	 voľby	
do	orgánov	samosprávnych	krajov	v	príslušnom	kraji,	a	

k. ak	zistí,	 že	niektorý	z	členov	ktorejkoľvek	okresnej	organizácie	závažne	porušil	
svoje	 povinnosti	 podľa	 čl.	 5	 ods.	 2	 týchto	 stanov,	 písomne	 o	 takomto	 porušení	
informuje	 predsedníctvo	 strany	 a	 riaditeľa	 kancelárie.	 K	 písomnej	 informácii	
priloží	aj	všetky	podklady,	ktoré	svedčia	o	porušení	povinností	člena	strany.	

Článok	10b	
Predsedníctvo	krajskej	organizácie	

1) Predsedníctvo	krajskej	organizácie:	

a. pozostáva	z	krajského	predsedu,	predsedov	okresných	organizácií	v	príslušnom	
kraji	a	ďalších	maximálne	dvanástich	(12)	členov,	ktorých	svojím	rozhodnutím	–	
s	 prihliadnutím	na	návrh	krajského	predsedu	 a	na	 výsledky	 volieb	do	orgánov	
samosprávy	miest	a	obcí	a	do	orgánov	samosprávnych	krajov	v	príslušnom	kraji	
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–	určí	predsedníctvo	strany	ZA	ĽUDÍ	tak,	aby	bol	celkový	počet	členov	krajského	
predsedníctva	nepárny,	

b. predseda	 a	 poslanci	 zastupiteľstva	 príslušného	 samosprávneho	 kraja,	 ktorí	 sú	
členmi	strany	ZA	ĽUDÍ,	primátori	miest	a	starostovia	obcí,	ktorí	sú	členmi	strany	
ZA	ĽUDÍ	a	boli	zvolení	vo	voľbách	do	orgánov	samosprávy	miesta	obcí	na	území	
príslušného	 kraja	 a	 mestskí	 koordinátori	 v	 prípadoch	 hl.	 mesta	 SR	 Bratislavy	
a	mesta	Košíc,	ak	boli	ustanovení	a	členovia	predsedníctva	strany	ZA	ĽUDÍ,	ktorí	
sú	členmi	okresnej	organizácie	na	území	príslušného	kraja,	sú	členmi	krajského	
predsedníctva	 automaticky;	 obmedzenie	 podľa	 písm.	 a)	 sa	 na	 tieto	 prípady	
nevzťahuje;	

c. prerokúva	na	návrh	krajského	predsedu,	návrh	kandidátov	strany	ZA	ĽUDÍ	pre	
voľby	do	orgánov	samosprávnych	krajov	v	príslušnom	kraji,	a	

d. v	 prípade,	 že	 bolo	 splnomocnené	 orgánom	 vyššieho	 organizačného	 stupňa	
plnením	iných	úloh,	postupuje	a	uznáša	sa	na	nich	podľa	týchto	stanov	a	

e. môže	 sa	 uzniesť	 aj	 na	 ďalších	 úlohách	 pre	 krajského	 predsedu	 a	 predsedov	
okresných	organizácií	v	príslušnom	kraji	a	v	prípade	potreby	prijať	uznesenia	aj	
k	 iným	 aktuálnym	 otázkam	 súvisiacim	 s	 politickou,	 organizačnou	 či	 inou	
činnosťou	strany	ZA	ĽUDÍ	na	krajskej	úrovni,	ak	tieto	nespadajú	do	pôsobnosti	
iných	orgánov	strany	ZA	ĽUDÍ	na	krajskej	úrovni.	

2) Ďalšie	 podrobnosti	 o	 pôsobení	 krajských	 orgánov	 možno	 upraviť	 vykonávacím	
predpisom.	
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Článok	11	
Celoštátne	orgány	a	vymedzenie	ich	právomocí	

Najvyšším	orgánom	strany	je	snem	strany	ZA	ĽUDÍ;	koná	sa	spravidla	raz	za	dva	roky,	
pričom	 v	 prípade	 potreby	 môže	 predsedníctvo	 strany	 zvolať	 snem	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	
kedykoľvek.		

Článok	11a	
Snem	strany	ZA	ĽUDÍ	

1) Snem	strany	ZA	ĽUDÍ:	

a. pozostáva	 z	 členov	 predsedníctva,	 predsedov	 krajských	 organizácií,	 mestských	
koordinátorov	 v	 prípadoch	 hl.	 mesta	 SR	 Bratislavy	 a	 mesta	 Košíc,	 ak	 boli	
ustanovení	 a	 ďalších	 deväťdesiatich	 (90)	 členov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 zvolených	 na	
okresných	 snemoch	 (ďalej	 len	 „delegáti“)	 podľa	 kľúča	 určeného	 rozhodnutím	
predsedníctva	strany	ZA	ĽUDÍ,	

b. schvaľuje	 stanovy,	 ich	 zmeny	 a	 doplnky,	 vrátane	 zmeny	 názvu	 strany,	 zmeny	
princípov,	programu	a	cieľov	činností	strany	a	všetky	ďalšie	povinné	náležitosti	
stanov	vyplývajúce	zo	zákona,	

c. volí	a	odvoláva	predsedu	strany	ZA	ĽUDÍ,	
d. volí	 a	 odvoláva,	 na	 návrh	 predsedu,	 podpredsedov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 pričom	

rozhodnutie	 o	 počte	 podpredsedov	 je	 výlučnou	 návrhovou	 právomocou	
predsedu	strany	ZA	ĽUDÍ,	

e. volí	a	odvoláva	ďalších	členov	predsedníctva,	pričom	rozhodnutie	o	počte	členov	
predsedníctva	je	výlučnou	návrhovou	právomocou	predsedu	strany	ZA	ĽUDÍ,		

f. volí	a	odvoláva	členov	rozhodcovskej	komisie,	
g. volí	a	odvoláva	členov	revíznej	komisie,	
h. schvaľuje	dlhodobé	programové	dokumenty	strany	ZA	ĽUDÍ,	
i. rozhoduje	 o	 	 okolnostiach	 zrušenia	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 v	 rozsahu	 zákona	

upravujúceho	 pôsobenie	 politických	 strán	 a	 politických	 hnutí	 v	 Slovenskej	
republike,	resp.	o	dobrovoľnom	zrušení	alebo	zlúčení	s	inou	stranou,	a	

j. v	prípade	potreby	rozhoduje	aj	o	ďalších	návrhoch.	

Článok	11b	
Predsedníctvo	strany	ZA	ĽUDÍ	

Predsedníctvo	strany	ZA	ĽUDÍ	je	výkonným	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ	v	období	medzi	
konaním	 snemov;	 rokuje	 spravidla	 raz	 za	 mesiac,	 pričom	 v	 prípade	 potreby	 môžu	
predseda	 alebo	 minimálne	 tretina	 členov	 predsedníctva	 zvolať	 predsedníctvo	 strany	
ZA	ĽUDÍ	kedykoľvek.		

1) Predsedníctvo	strany	ZA	ĽUDÍ:	

a. pozostáva	 z	 predsedu,	 podpredsedov,	 generálneho	 manažéra,	 riaditeľa	
kancelárie	 a	 ďalších	 členov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 ktorých	 na	 návrh	 predsedu	 volí	
snem	 strany	ZA	 ĽUDÍ	 tak,	 aby	 počet	 členov	 predsedníctva	 neklesol	 nikdy	 pod	
deväť	 (9),	 a	 zároveň	 tak,	 aby	 počet	 členov	 predsedníctva	 volených	 snemom	
strany	ZA	ĽUDÍ	tvoril	aspoň	dve	tretiny	z	celkového	počtu	členov	predsedníctva,	
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pričom	rozhodnutie	o	počte	ďalších	členov	predsedníctva	podľa	predchádzajúcej	
vety	je	výlučnou	návrhovou	právomocou	predsedu	strany	ZA	ĽUDÍ,	

b. rokuje	 za	 účasti	 predsedov	 krajských	 organizácií,	 mestských	 koordinátorov	
hl.	mesta	SR	Bratislavy	a	mesta	Košíc,	ak	boli	ustanovení		a	na	návrh	predsedu	aj	
za	 účasti	 ďalších	 osôb,	 pričom	 ich	 prítomnosť	 na	 rokovaní	 nemení	 podmienky	
uznášaniaschopnosti	a	prijímania	rozhodnutí	predsedníctva,	

c. členovia	vlády	Slovenskej	republiky,	poslanci	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	
a	poslanci	Európskeho	parlamentu	v	prípade,	 že	 sú	 členmi	 strany	ZA	ĽUDÍ,	sú	
členmi	predsedníctva	strany	ZA	ĽUDÍ	automaticky;	ak	však	neboli	zvolení	alebo	
vymenovaní	 v	 súlade	 s	 ustanoveniami	 písm.	 a),	 ich	 prítomnosť	 na	 rokovaní	
nemení	podmienky	uznášaniaschopnosti	a	prijímania	rozhodnutí	predsedníctva,		

d. schvaľuje,	vykonávacie	alebo	iné	vnútorné	predpisy,	ktorými	sa	strana	ZA	ĽUDÍ	
vo	svojej	činnosti	riadi,	

e. rokuje	 a	 rozhoduje,	 na	 návrh	 predsedu,	 o	 zložení	 kandidátnej	 listiny	 strany	
ZA	 ĽUDÍ	 pre	 voľby	 do	 Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky	 a	 Európskeho	
parlamentu,	

f. rokuje	a	rozhoduje,	na	návrh	predsedu,	o	kandidátovi	strany	ZA	ĽUDÍ	pre	voľbu	
prezidenta	Slovenskej	republiky,	

g. rokuje	 a	 rozhoduje	 o	 kandidátoch	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 s	 prihliadnutím	 na	 návrhy	
predsedov	krajských	organizácií,	pre	voľby	predsedov	samosprávnych	krajov,	

h. rokuje	 a	 rozhoduje	 o	 kandidátoch	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 s	 prihliadnutím	 na	 návrhy	
predsedov	 krajských	 a	 okresných	 organizácií,	 pre	 voľby	 primátorov	 krajských	
a	okresných	miest,	

i. rokuje	a	rozhoduje,	na	návrh	predsedu,	o	vstupe	strany	ZA	ĽUDÍ	do	predvolebnej	
alebo	 povolebnej	 koalície	 politických	 strán	 a	 politických	 hnutí	 na	 celoštátnej	
úrovni	a	o	vystúpení	z	nich,	

j. rokuje	a	rozhoduje,	s	prihliadnutím	na	návrhy	predsedov	krajských	a	okresných	
organizácií,	 o	 vstupe	 alebo	 vystúpení	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 do	 predvolebnej	
a	povolebnej	koalície	politických	strán	a	politických	hnutí	na	krajskej	a	okresnej	
úrovni	a	o	vystúpení	z	nich,	

k. rokuje	 a	 rozhoduje	 o	 obsadení	 tých	 uvoľnených	 funkcií,	 o	 ktorých	 predtým	
rozhodol	snem	strany	ZA	ĽUDÍ,	a	to	do	konania	najbližšieho	snemu,		

l. rokuje	a	rozhoduje	o	vzniku	okresných	organizácií	strany	ZA	ĽUDÍ,	
m. volí	a	odvoláva,	na	návrh	krajských	predsedov,	predsedov	okresných	organizácií,	
n. volí	 a	 odvoláva,	 na	 návrh	 krajských	 predsedov,	 mestských	 koordinátorov	

hl.	mesta	SR	Bratislavy	a	Košíc,	
o. volí	a	odvoláva,	na	návrh	predsedu,	predsedov	krajských	organizácií,	
p. rozhoduje	o	zvolaní	snemu	strany	ZA	ĽUDÍ,	
q. rozhodne	o	zvolaní	snemu	strany	ZA	ĽUDÍ	vždy,	keď	ho	o	to	požiada	aspoň	päť	

predsedníctiev	krajských	organizácií,	
r. rozhoduje	 o	 spôsobe,	 akým	 sa	 budú	 napĺňať	 dlhodobé	 programové	 a	 iné	 ciele	

činnosti	strany	ZA	ĽUDÍ,	
s. rozhoduje	 o	 spôsobe,	 akým	 sa	 budú	 napĺňať	 rozhodnutia	 snemu	podľa	 čl.	 11a	

ods.	1	písm.	j)	a	k),	
t. rozhoduje	o	vzniku	členstva,	o	obmedzení	výkonu	práv	člena	a	o	vylúčení	člena,	
u. rozhoduje,	 v	 osobitných	prípadoch,	 o	 výnimke	 vyplývajúcej	 z	 ustanovenia	 čl.	 9	

ods.	3),	
v. schvaľuje,	na	návrh	riaditeľa	kancelárie,	ročný	rozpočet	strany	ZA	ĽUDÍ,	
w. schvaľuje	 záväzné	 znenie	 prihlášky	 záujemcu	 o	 členstvo	 v	 strane	 ZA	 ĽUDÍ	

a	o	výške	pravidelného	členského	príspevku,	
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x. môže	 svojím	 rozhodnutím,	 na	 návrh	 predsedu	 alebo	 generálneho	 manažéra,	
zrušiť	 akékoľvek	 uznesenie	 orgánu	 nižšieho	 organizačného	 stupňa	 a	 vo	 veci	
rozhodnúť,	a	

y. rozhoduje	 aj	 o	 ďalších	 otázkach	 a	 ďalších	 úlohách	 a	 v	 prípade	 potreby	 prijať	
uznesenia	aj	k	iným	aktuálnym	otázkam	súvisiacim	s	politickou,	organizačnou	či	
inou	činnosťou	strany	ZA	ĽUDÍ.	

2) Za	člena	predsedníctva	nemožno	zvoliť	žiadneho	z	členov	rozhodcovskej	komisie	
strany	ZA	ĽUDÍ	alebo	revíznej	komisie	strany	ZA	ĽUDÍ.	

Článok	11c	
Predseda	strany	ZA	ĽUDÍ	

Predseda	strany	ZA	ĽUDÍ	je	štatutárnym	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ;	navonok,	dovnútra	a	
so	 všeobecnou	 pôsobnosťou	 zastupuje	 stranu	 ZA	 ĽUDÍ	 a	 zodpovedá	 za	 dodržiavanie	
princípov,	plnenie	programu	a	cieľov	činnosti	strany	ZA	ĽUDÍ	na	celoštátnej	úrovni.	

1) Predseda	strany	ZA	ĽUDÍ:	

a. predsedá,	 ak	 tým	 nepoverí	 iného	 člena	 strany,	 rokovaniam	 snemu	 strany	
ZA	ĽUDÍ	a	predsedníctva	strany	ZA	ĽUDÍ,	

b. si	uplatňuje	 svoje	výhradné	návrhové	právomoci	 voči	 všetkým	orgánom	strany	
ZA	ĽUDÍ	na	všetkých	jej	úrovniach,	ak	tieto	právomoci	nie	sú	týmito	stanovami	
vyhradené	iným	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ,	

c. rozhoduje	o	vymenovaní	a	odvolaní	generálneho	manažéra	a	riaditeľa	kancelárie,	
d. rozhoduje	 o	 vymenovaní	 a	 odvolaní	 predsedu	 programovej	 rady	 a	 o	 zložení	

kolégia	predsedu,	
e. môže	 snemu	 a	 predsedníctvu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 predložiť,	 v	 prípade	 potreby,	

akékoľvek	ďalšie	návrhy,	ak	návrhová	právomoc	nepatrí	inému	orgánu	strany,	
f. koordinuje	 činnosť	 podpredsedov,	 generálneho	 manažéra,	 riaditeľa	 kancelárie	

a	poradných	orgánov	strany,	a	
g. koordinuje	činnosť	poslancov	Národnej	rady	Slovenskej	republiky,	predsedu	ich	

poslaneckého	klubu,	poslancov	Európskeho	parlamentu	a	všetkých	členov	strany	
ZA	 ĽUDÍ,	 ktorí	 sú	 členmi	 výkonných	 štátnych	 alebo	 verejných	 orgánov	 moci	
na	celoštátnej	úrovni.	
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Článok	11d	
Podpredseda	strany	ZA	ĽUDÍ	

Podpredseda	strany	v	rozsahu	určenom	predsedom	strany	ZA	ĽUDÍ	zastupuje	stranu	
ZA	ĽUDÍ	navonok	i	dovnútra.	Rozsah	pôsobnosti	jednotlivých	podpredsedov	je	súčasťou	
návrhu	predsedu,	ktorý	predkladá	pred	 ich	voľbou	snemu	strany	ZA	ĽUDÍ;	 rozhodnúť	
o	 zmene	 ich	 pôsobnosti,	 s	 výnimkou	 zastupovania	 predsedu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 v	 jeho	
neprítomnosti	 a	 v	 nevyhnutnom	 rozsahu,	 môže	 predseda	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 len	
so	súhlasom	predsedníctva	strany	ZA	ĽUDÍ.	

Článok	12	
Rozhodcovská	komisia	

Rozhodcovská	komisia	je	rozhodcovským	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ.	

1) Rozhodcovská	komisia	strany	ZA	ĽUDÍ:	

a. pozostáva	 z	piatich	 členov	 strany	ZA	ĽUDÍ,	 ktorých	volí	 snem	strany	ZA	ĽUDÍ,	
a	 ktorí	 si	 na	 svojom	prvom	 rokovaní	 bezprostredne	po	 zvolení	 snemom	zvolia	
spomedzi	 seba	 predsedu	 rozhodcovskej	 komisie,	 ktorý	 zvoláva	 jej	 ďalšie	
rokovania,	

b. podáva	záväzný	výklad	stanov	a	vykonávacích	predpisov,	
c. rozhoduje	o	súlade	vykonávacích	predpisov	so	stanovami,	
d. rozhoduje	 o	 prípadných	 kompetenčných	 sporoch	 medzi	 orgánmi	 jednotlivých	

organizačných	úrovní,	
e. rozhoduje	 o	 prípadných	 kompetenčných	 sporoch	 medzi	 jednotlivými	

organizačnými	úrovňami,	a	
f. rozhoduje	s	konečnou	platnosťou	o	odvolaní	sa	voči	rozhodnutiu	predsedníctva	

strany	ZA	ĽUDÍ	o	vylúčení	člena	strany.	

2) Za	člena	rozhodcovskej	komisie	nemožno	zvoliť	žiadneho	z	členov	predsedníctva	
strany	 ZA	 ĽUDÍ	 a	 revíznej	 komisie	 strany	 ZA	 ĽUDÍ.	 V	 prípade,	 že	 člen	
rozhodcovskej	komisie	je	zároveň	členom	snemu	strany	ZA	ĽUDÍ,	je	z	hlasovania	
snemu	o	veci,	o	ktorej	rozhodoval	ako	člen	rozhodcovskej	komisie,	vylúčený.		

3) Ďalšie	podrobnosti	o	 činnosti	 rozhodcovskej	komisie	možno	upraviť	vykonávacím	
predpisom.	

Článok	13	
Revízna	komisia	

Revízna	komisia	je	revíznym	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ.	

1) Revízna	 komisia	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	má	 pri	 svojej	 činnosti	 prístup	 k	 všetkým	
účtovným	dokladom	a	linančným	dokumentom	strany,	pričom:	

a. pozostáva	 z	piatich	 členov	 strany	ZA	ĽUDÍ,	 ktorých	volí	 snem	strany	ZA	ĽUDÍ,	
a	 ktorí	 si	 na	 svojom	prvom	 rokovaní	 bezprostredne	po	 zvolení	 snemom	zvolia	
spomedzi	seba	predsedu	revíznej	komisie,	ktorý	zvoláva	jej	ďalšie	rokovania,	
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b. dohliada	 a	 kontroluje	 hospodárnosť	 a	 efektívnosť	 nakladania	 s	 linančnými	
prostriedkami	a	majetkom	strany	ZA	ĽUDÍ,	

c. dohliada	a	priebežne	kontroluje	plnenie	ročného	rozpočtu	strany	ZA	ĽUDÍ,	a	
d. dohliada	 a	 priebežne	 kontroluje	 plnenie	 si	 povinností	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 voči	

všetkým	orgánom	štátnej	a	verejnej	moci	vyplývajúcich	zo	zákona	upravujúceho	
pôsobenie	politických	strán	a	politických	hnutí	v	Slovenskej	republike.	

2) Za	 člena	 revíznej	 komisie	 nemožno	 zvoliť	 žiadneho	 z	 členov	 predsedníctva	
strany	 ZA	 ĽUDÍ	 a	 rozhodcovskej	 komisie	 strany	 ZA	 ĽUDÍ.	 V	 prípade,	 že	 člen	
revíznej	 komisie	 je	 zároveň	 členom	 snemu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 je	 z	 hlasovania	
snemu	o	veci,	o	ktorej	rozhodoval	ako	člen	revíznej	komisie,	vylúčený.	

3) Ďalšie	 podrobnosti	 o	 činnosti	 revíznej	 komisie	 možno	 upraviť	 vykonávacím	
predpisom.	
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ČASŤ	IV	
ĎALŠIE	ORGANIZAČNÉ	ZLOŽKY	

Článok	14	
Generálny	manažér	

Generálny	 manažér	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 koordinuje	 celkovú	 činnosť	 strany	 ZA	 ĽUDÍ.	
Vymenúva	ho,	spomedzi	členov	strany	ZA	ĽUDÍ,	predseda	strany	ZA	ĽUDÍ;	predseda	ho	
môže	svojím	rozhodnutím	odvolať	kedykoľvek.	

1) Generálny	manažér	strany	ZA	ĽUDÍ:	

a. zabezpečuje	a	koordinuje	 riadny	výkon	orgánov	strany	ZA	ĽUDÍ	na	 celoštátnej	
úrovni	a	po	organizačnej	a	obsahovej	stránke	pripravuje	ich	rokovania,	

b. vypracúva	 a	 pripravuje	 návrhy	 dlhodobých	 programových,	 strategických	
a	ďalších	dokumentov	strany	ZA	ĽUDÍ,	

c. vypracúva	 a	 predkladá	 návrhy	 vykonávacích	 a	 iných	 vnútorných	 predpisov,	
ktorými	sa	strana	ZA	ĽUDÍ	vo	svojej	činnosti	riadi,	

d. si	uplatňuje	svoje	návrhové	právomoci	voči	všetkým	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ	na	
všetkých	 jej	 úrovniach,	 ak	 tieto	 právomoci	 nie	 sú	 týmito	 stanovami	 vyhradené	
iným	orgánom	strany	ZA	ĽUDÍ,	

e. koordinuje	činnosť	orgánov	strany	ZA	ĽUDÍ	na	krajskej	a	okresnej	úrovni,	a	
f. môže	 snemu	 a	 predsedníctvu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 predložiť,	 v	 prípade	 potreby,	

akékoľvek	 ďalšie	 návrhy,	 ktoré	 sa	 týkajú	 pôsobnosti	 generálneho	 manažéra	
strany.	

Článok	15	
Programová	rada	

1) Programová	rada	strany	ZA	ĽUDÍ	 je	stálym	orgánom	tvorby	programu	strany	
ZA	ĽUDÍ;	pozostáva	z	predsedu	a	ďalších	členov	programovej	rady.	

2) Predsedu	 programovej	 rady	 vymenúva	 spomedzi	 členov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	
na	obdobie	nepresahujúce	štyri	(4)	roky,	predseda	strany	ZA	ĽUDÍ;	predseda	ho	
môže	svojím	rozhodnutím	odvolať	kedykoľvek.	

3) Ďalších	 členov	 programovej	 rady	 schvaľuje	 svojím	 rozhodnutím	 predsedníctvo	
strany	ZA	ĽUDÍ.	

4) Programová	 rada	môže,	 na	 návrh	 svojho	 predsedu	 a	 pre	 riadny	 výkon	 svojich	
právomocí,	 rozhodnúť	 o	 vzniku	 a	 zániku	 ďalších	 stálych	 alebo	 dočasných	
odborných,	poradných	alebo	pracovných	skupín	programovej	rady.	

5) Ďalšie	 podrobnosti	 o	 činnosti	 programovej	 rady	 a	 programových	 skupín	 možno	
upraviť	vykonávacím	predpisom.	

Článok	16	
Kolégium	predsedu	
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Kolégium	 predsedu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 je	 stálym	 poradným	 orgánom	 predsedu	 strany	
ZA	ĽUDÍ;	rozhodnutie	o	jeho	zložení	a	činnosti	je	výlučnou	právomocou	predsedu	strany	
ZA	ĽUDÍ.	

Článok	17	
Kancelária	

Kancelária	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 zabezpečuje	 činnosť	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 po	 organizačnej,	
administratívnej,	 materiálovo-technickej,	 hospodárskej	 a	 linančnej	 stránke.	 Riadi	 ju	
riaditeľ	 kancelárie,	 ktorého	 spomedzi	 členov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 na	 neurčito,	 vymenúva	
predseda	strany	ZA	ĽUDÍ;	predseda	ho	môže	svojím	rozhodnutím	odvolať	kedykoľvek.	

1) Riaditeľ	kancelárie	strany	ZA	ĽUDÍ:	

a. vypracúva	 a	predkladá	predsedníctvu	 strany	ZA	ĽUDÍ	 návrh	 ročného	 rozpočtu	
strany	ZA	ĽUDÍ,	

b. spolupracuje	s	revíznou	komisiou	pri	výkone	dohľadu	a	kontroly	jeho	plnenia,	
c. zodpovedá	 za	 plnenie	 si	 povinností	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 voči	 všetkým	 orgánom	

štátnej	 a	 verejnej	 moci	 vyplývajúcich	 zo	 zákona	 upravujúceho	 pôsobenie	
politických	strán	a	politických	hnutí	v	Slovenskej	republike,	

d. vedie	a	spravuje,	v	spolupráci	s	kanceláriou,	centrálny	register	členov,	
e. upozorňuje	 na	 nesplnenie	 si	 povinnosti	 člena	 platiť	 pravidelný	 členský	

príspevok	a	určuje	lehotu	na	jeho	zaplatenie,		
f. v	 rozsahu	 poverenia	 predsedu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 vykonáva	 povinnosti	

zamestnávateľa,	a	
g. môže	 predsedníctvu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 predložiť,	 v	 prípade	 potreby,	 akékoľvek	

ďalšie	návrhy,	ktoré	sa	týkajú	činnosti	riaditeľa	kancelárie	strany.	

2) Riaditeľ	 kancelárie	 môže	 v	 prípade	 potreby	 rozhodnúť	 o	 zriadení	 pobočiek	
kancelárie	aj	mimo	sídla	strany	ZA	ĽUDÍ.	

3) Riaditeľa	 kancelárie,	 a	 ani	 žiadneho	 ďalšieho	 zamestnanca	 v	 zamestnaneckom	
alebo	 inom	 pracovnoprávnom	 vzťahu	 so	 stranou	 ZA	 ĽUDÍ	 nemožno	 zvoliť	
za	člena	rozhodcovskej	komisie	alebo	revíznej	komisie	strany	ZA	ĽUDÍ.	

4) Ďalšie	podrobnosti	o	organizácii	a	činnosti	kancelárie	možno	upraviť	vykonávacím	
predpisom.	
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ČASŤ	V	
HOSPODÁRENIE	A	FINANCOVANIE	STRANY	

Článok	18	
Hospodárenie	strany	

1) Strana	ZA	ĽUDÍ	zodpovedá	za	svoje	záväzky	celým	svojím	majetkom.	Členovia	strany	
za	záväzky	strany	ani	nezodpovedajú,	ani	neručia.	

2) Strana	ZA	ĽUDÍ	nesmie	vo	vlastnom	mene	podnikať,	a	ani	uzatvárať	zmluvy	o	tichom	
spoločenstve.	

3) Strana	ZA	ĽUDÍ	môže	založiť	alebo	stať	sa	spoločníkom	obchodnej	spoločnosti,	musí	
však	 byť	 jediným	 zakladateľom	 alebo	 jediným	 spoločníkom;	 obchodná	 spoločnosť	
môže	 byť	 založená	 len	 na	 účel	 podnikania.	 Predmetom	 činnosti	 obchodnej	
spoločnosti,	ktorú	strana	založila	alebo	sa	stala	 jej	 jediným	spoločníkom,	môže	byť	
len	 prevádzkovanie	 vydavateľstiev,	 nakladateľstiev	 a	 tlačiarní;	 publikačná	 a	
propagačná	 činnosť;	 výroba	 a	 predaj	 predmetov	 propagujúcich	 program	 a	 činnosť	
strany;	 usporadúvanie	 vzdelávacích	 a	 politických	 akcií	 a	 výkon	 správy	 majetku	
strany.	

4) Strana	ZA	ĽUDÍ	účtuje	v	sústave	podvojného	účtovníctva.	

5) Strana	ZA	ĽUDÍ	hospodári	na	základe	rozpočtu	schváleného	predsedníctvom	strany	
ZA	ĽUDÍ	v	súlade	so	všeobecne	platnými	a	záväznými	právnymi	normami	a	 týmito	
stanovami.	

6) Ďalšie	podrobnosti	o	hospodárení	strany	možno	upraviť	vykonávacím	predpisom.	

Článok	19	
Príjmy	strany	

1) Príjmy	strany	tvoria:	

a. príjmy	z	členských	príspevkov,	
b. príjmy	z	darov	a	iných	bezodplatných	plnení,	
c. príjmy	z	dedičstva,	
d. príjmy	z	predaja	alebo	prenájmu	jej	hnuteľného	majetku	alebo	nehnuteľností,	
e. príjmy	z	úrokov	z	vkladov	jej	prostriedkov	v	bankách,	
f. podiely	na	zisku	z	podnikania	obchodných	spoločností,	
g. výnosy	z	cenných	papierov	verejne	obchodovateľných	na	verejnom	trhu,	
h. príjmy	z	pôžičiek	a	úverov,	
i. príspevky	zo	štátneho	rozpočtu,	a	
j. iné	príjmy	z	právnych	vzťahov	a	plnení	povinností	podľa	osobitných	predpisov.	

2) Strana	ZA	ĽUDÍ	 vedie	osobitnú	evidenciu	o	príjmoch	z	pôžičiek	a	úverov,	osobitnú	
evidenciu	 darov	 a	 iných	 bezodplatných	 plnení	 a	 osobitnú	 evidenciu	 prijatých	
členských	príspevkov.	

3) Strana	ZA	ĽUDÍ	každoročne	do	31.	marca	zverejní	na	svojom	webovom	sídle	zoznam	
osôb,	ktoré	prispeli	na	jej	činnosť	v	predchádzajúcom	kalendárnom	roku	peňažným	
darom	 alebo	 členským	 príspevkom,	 ktorých	 suma	 je	 vyššia	 ako	 dvojnásobok	
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minimálnej	mzdy	zamestnanca	odmeňovaného	mesačnou	mzdou	platnej	v	 čase	 ich	
prijatia,	 alebo	 nepeňažným	 darom	 alebo	 iným	 bezodplatným	 plnením,	 ktorých	
hodnota	 je	 vyššia	 ako	 dvojnásobok	minimálnej	mzdy	 zamestnanca	 odmeňovaného	
mesačnou	mzdou	platnej	v	čase	ich	prijatia.	V	tomto	zozname	strana	ZA	ĽUDÍ	uvedie	
výšku	peňažného	daru	alebo	členského	príspevku,	predmet	a	hodnotu	nepeňažného	
daru	alebo	iného	bezodplatného	plnenia	v	rozsahu	a	členení,	ktoré	jej	ukladá	zákon	
upravujúci	pôsobenie	politických	strán	a	politických	hnutí	v	Slovenskej	republike.	

4) Strana	ZA	ĽUDÍ	zverejní	na	svojom	webovom	sídle	údaje	o	prijatej	pôžičke	v	rozsahu	
meno,	priezvisko	a	adresa	trvalého	pobytu,	ak	 ide	o	fyzickú	osobu,	ak	 ide	o	fyzickú	
osobu	 –	 podnikateľa,	 aj	 obchodné	meno	 a	 identilikačné	 číslo,	 a	 ak	 ide	 o	 právnickú	
osobu,	názov	alebo	obchodné	meno,	identilikačné	číslo	a	adresu	sídla	veriteľa,	výšku	
pôžičky,	 dohodnutý	 úrok,	 dobu	 splatnosti	 a	 dátum	 uzatvorenia	 zmluvy	 o	 pôžičke.	
Údaje	 podľa	 predchádzajúcej	 vety	 strana	 ZA	 ĽUDÍ	 zverejní	 do	 30	 dní	 odo	 dňa	
uzatvorenia	zmluvy	o	pôžičke.	

Článok	20	
Dary	a	iné	bezodplatné	plnenia	

1) Strana	ZA	ĽUDÍ	môže	prijať	dar	alebo	iné	bezodplatné	plnenie,	iba	ak	hodnota	daru	
a	 iného	bezodplatného	plnenia	od	 jedného	darcu	nepresiahne	v	kalendárnom	roku	
300	 000	 eur.	 Strana	 ZA	 ĽUDÍ	 môže	 prijať	 dar	 alebo	 iné	 bezodplatné	 plnenie	 len	
na	základe	písomnej	zmluvy;	to	neplatí,	ak	hodnota	daru	alebo	iného	bezodplatného	
plnenia	 od	 jedného	 darcu	 nepresiahne	 v	 kalendárnom	 roku	 1	 000	 eur	 alebo	 ak	
hodnota	 iného	 bezodplatného	 plnenia	 je	 vyčíslená	 na	 doklade,	 na	 základe	 ktorého	
strana	prijala	iné	bezodplatné	plnenie.	

2) Strana	ZA	ĽUDÍ	môže	prijať	peňažný	dar,	 len	 ak	bol	poukázaný	prevodom	z	 iného	
účtu.	 Ak	 z	 výpisu	 z	 účtu	 nie	 je	 preukázané,	 kto	 je	 darcom	peňažného	 daru,	 strana	
ZA	ĽUDÍ	takýto	peňažný	dar	vráti	v	lehote	do	30	dní	na	účet,	z	ktorého	bol	linančný	
dar	 poukázaný.	 Ak	 taký	 účet	 neexistuje,	 strana	ZA	 ĽUDÍ	 bezodkladne	 oznámi	 túto	
skutočnosť	ministerstvu	 linancií	a	poukáže	peňažný	dar	na	príjmový	účet	štátneho	
rozpočtu.	

3) Ak	 darca	 poukáže	 strane	ZA	 ĽUDÍ	 peňažný	 dar	 inak	 ako	 prevodom	 z	 účtu,	 strana	
ZA	ĽUDÍ	 takýto	peňažný	dar	darcovi	vráti	v	 lehote	do	60	dní.	Ak	nemožno	darcovi	
peňažný	 dar	 vrátiť,	 strana	 ZA	 ĽUDÍ	 bezodkladne	 oznámi	 túto	 skutočnosť	
ministerstvu	linancií	a	peňažný	dar	poukáže	na	príjmový	účet	štátneho	rozpočtu.	
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ČASŤ	VI	
ZÁNIK	A	ZRUŠENIE	STRANY	

Článok	21	
Zánik	a	zrušenie	strany	

1) Strana	zaniká	dňom,	keď	ministerstvo	vnútra	vykoná	výmaz	strany	z	registra	strán;	
zániku	strany	predchádza	jej	zrušenie	s	likvidáciou	alebo	bez	likvidácie.	

2) Strana	sa	zrušuje:	

a. dobrovoľným	zrušením,	
b. zlúčením	s	inou	stranou,	
c. vyhlásením	 konkurzu	 alebo	 zamietnutím	 návrhu	 na	 vyhlásenie	 konkurzu	 pre	

nedostatok	majetku,	
d. právoplatným	rozhodnutím	súdu	v	trestnom	konaní,	
e. právoplatným	rozhodnutím	správneho	súdu	o	rozpustení	strany,	alebo	
f. z	 iných	dôvodov	ustanovených	zákonom	o	pôsobení	politických	strán	a	politických	

hnutí	v	Slovenskej	republike.	

3) Po	zrušení	strany	môžu	jej	orgány,	ak	ich	právomoc	neprešla	na	právneho	nástupcu	
alebo	likvidátora,	vykonávať	iba	pôsobnosť	súvisiacu	so	zrušením	strany.	

Článok	22	
Spôsob	naloženia	s	majetkovým	zostatkom	

V	prípade,	že	sa	strana	zrušuje	s	likvidáciou,	snem	strany	ZA	ĽUDÍ,	podľa	čl.	11a	ods.	1	
písm.	 i)	 týchto	 stanov,	 rozhodne	 o	 všetkých	 okolnostiach	 jej	 zrušenia,	 vrátane	
vymenovania	 likvidátora,	 o	 výške	 primeranej	 náhrady	 jeho	 výdavkov	 a	 odmeny	
a	 o	 charitatívnych	 organizáciách,	 na	 ktorých	 prejde	 majetkový	 zostatok	 plynúci	
z	likvidácie	majetku	a	zo	záväzkov.	
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ČASŤ	VII	
VŠEOBECNÉ	USTANOVENIA	

Článok	23		
Štatutárny	orgán	

Štatutárnym	 orgánom	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 je	 predseda	 strany	 ZA	 ĽUDÍ.	 Navonok	
a	so	všeobecnou	platnosťou	vykonáva	všetky	právne	úkony,	ktorými	svojím	rozhodnutím	
nepoveril	 iného	 člena	 strany	ZA	 ĽUDÍ,	 a	 to	 tak,	 že	 k	 názvu	 strany	 a	 s	 uvedením	 jeho	
mena,	priezviska	a	funkcie	(predsedu	strany	ZA	ĽUDÍ)	pripojí	svoj	vlastnoručný	podpis.	

Článok	24	
Právna	subjektivita	a	konanie	v	mene	strany	

1) Organizačné	 jednotky	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 nie	 sú	 právnickými	 osobami;	 v	 jej	 mene	
nemôžu	nadobúdať	 žiaden	majetok,	 hospodáriť	 a	nakladať	 s	ním,	nadobúdať	v	 jej	
mene	iné	majetkové	práva,	konať	alebo	zaväzovať	sa	v	jej	mene.	

2) Konať	 v	 mene	 strany	 smie	 výlučne	 iba	 jej	 štatutárny	 zástupca	 –	 predseda	
strany	ZA	ĽUDÍ,	s	výnimkou	tých	situácií,	keď	svojím	rozhodnutím:	

a. v	súvislosti	s	podávaním	kandidátnych	listín	pre	voľby	do	Národnej	rady	Slovenskej	
republiky,	Európskeho	parlamentu	alebo	pre	voľby	prezidenta	Slovenskej	republiky	
určí	rozsah,	v	ktorom	môže	v	mene	strany	ZA	ĽUDÍ	konať	generálny	manažér	alebo	
iný	člen	strany	ZA	ĽUDÍ,	

b. v	 súvislosti	 s	podávaním	kandidátnych	 listín	pre	voľby	do	orgánov	samosprávnych	
krajov	určí	rozsah,	v	ktorom	môže	v	mene	strany	ZA	ĽUDÍ	konať	generálny	manažér	
alebo	predseda	príslušnej	krajskej	organizácie,	

c. v	 súvislosti	 s	 podávaním	 kandidátnych	 listín	 pre	 voľby	 do	 orgánov	 samosprávy	
hl.	mesta	 SR	Bratislavy	 a	mesta	Košice	 určí	 rozsah,	 v	 ktorom	môže	 v	mene	 strany	
ZA	ĽUDÍ	 konať	 generálny	manažér,	 predseda	 príslušnej	 krajskej	 organizácie	 alebo	
mestský	koordinátor,	ak	bol	ustanovený,	

d. v	súvislosti	s	podávaním	kandidátnych	listín	pre	voľby	do	orgánov	samosprávy	miest	
a	obcí	určí	rozsah,	v	ktorom	môže	v	mene	strany	ZA	ĽUDÍ	konať	generálny	manažér	
alebo	predseda	príslušnej	okresnej	organizácie,	a	

e. v	 súvislosti	 s	 povinnosťami	 vyplývajúcimi	 zo	 zákona,	 ktorý	 upravuje	 pôsobenie	
politických	 strán	 a	 politických	 hnutí	 v	 Slovenskej	 republike,	 o	 hospodárení	
a	 linancovaní	 strany	 a	 s	 povinnosťami	 zamestnávateľa	určí	 rozsah,	 v	 ktorom	môže	
v	mene	strany	ZA	ĽUDÍ	konať	riaditeľ	kancelárie.	
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ČASŤ	VIII	
SPOLOČNÉ,	PRECHODNÉ	A	ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA	

Článok	25	
Spoločné	ustanovenia	

Článok	25a	
Podmienky	uznášaniaschopnosti	

Rokovania	 všetkých	 orgánov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 na	 okresnej,	 krajskej	 alebo	 celoštátnej	
úrovni	 sú	 uznášaniaschopné	 vtedy,	 ak	 sa	 rokovania	 zúčastní	 nadpolovičná	 väčšina	
všetkých	ich/jeho	členov.	

Článok	25b	
Podmienky	prijímania	rozhodnutí	a	uznesení	

1) Na	 prijatie	 platného	 uznesenia	 orgánov	 na	 okresnej	 a	 krajskej	 úrovni	 a	 platného	
rozhodnutia	 celoštátnych	 orgánov	 je	 potrebný	 súhlas	 nadpolovičnej	 väčšiny	
prítomných	členov	príslušného	orgánu,	pokiaľ	v	stanovách	nie	je	uvedené	inak.	

2) Na	 prijatie	 platného	 uznesenia	 orgánov	 na	 okresnej	 a	 krajskej	 úrovni	 a	 platného	
rozhodnutia	 celoštátnych	 orgánov,	 ktorým	 sa	 odvoláva	 predtým	 príslušným	
orgánom	 zvolený	 funkcionár	 strany,	 je	 potrebný	 súhlas	 nadpolovičnej	 väčšiny	
všetkých	členov	príslušného	orgánu.	

3) Pri	 prijímaní	 rozhodnutí	 a	 uznesení	 jednotlivých	 orgánov	 sa	 uplatňuje	 princíp	
rovnosti	hlasov	všetkých	členov	príslušného	orgánu	a	ich	nezastúpiteľnosti.		

4) Pri	 prijímaní	 rozhodnutí	 a	 uznesení	 jednotlivých	 orgánov,	 ktorými	 sa	 volia	 alebo	
odvolávajú	 funkcionári	 strany,	 sa	 uplatňuje	 princíp	 tajnosti	 volieb.	 Toto	
ustanovenie	sa	nevzťahuje	na	postup	podľa	čl.	10b	ods.	1	písm.	a).		

5) Z	 rokovaní	 všetkých	 orgánov	 sa	 vyhotovuje	 zápisnica,	 ktorú	 predsedajúci	
príslušného	 orgánu	 zašle	 spôsobom	 obvyklým	 najneskôr	 do	 siedmich	 dní	
generálnemu	manažérovi.	 S	 výnimkou	snemu	strany	ZA	ĽUDÍ	môže	mať	zápisnica	
z	rokovania	orgánov	aj	elektronickú	podobu.			

6) Všetky	orgány	na	okresnej	 a	 krajskej	 úrovni	 a	 všetky	orgány	na	 celoštátnej	 úrovni	
s	výnimkou	snemu	môžu	prijímať	rozhodnutia	a	uznesenia	aj	použitím	technických,	
predovšetkým	 elektronických	 prostriedkov	 komunikácie	 (per	 rollam),	 ktoré	 sú	
v	 čase	 prijímania	 rozhodnutia	 alebo	 uznesenia	 dostupné	 všetkým	 členom	
príslušného	 orgánu.	 Povinnosti	 vyplývajúce	 z	 ods.	 5	 tohto	 článku	 tým	 nie	 sú	
dotknuté,	pričom	v	zápisnici	musí	byť	vždy	uvedené,	či	išlo	o	prijímanie	rozhodnutia	
alebo	uznesenia	per	rollam.	

7) Člen	 orgánu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 na	 vyššom	 organizačnom	 stupni	 sa	 môže	 zúčastniť	
rokovania	ktoréhokoľvek	orgánu	na	nižšom	organizačnom	stupni;	 jeho	prítomnosť	
na	 rokovaní	 však	 nemení	 podmienky	 uznášaniaschopnosti	 a	 prijímania	 uznesení	
a	rozhodnutí	príslušného	orgánu.	Predseda	strany	ZA	ĽUDÍ,	podpredsedovia	strany,	
členovia	 predsedníctva	 a	 generálny	 manažér	 sa	 môžu	 zúčastniť	 rokovania	
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ktoréhokoľvek	 orgánu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 ak	 však	 nie	 sú	 jeho	 členom,	 s	 hlasom	
poradným.	

Článok	25c	
Funkčné	obdobie	

Funkčné	 obdobie	 volených	 alebo	 vymenúvaných	 funkcionárov	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	 je	
štvorročné,	ak	toto	nie	je	stanovami	výslovne	upravené	inak.	Funkčné	obdobie	volených	
alebo	 vymenovaných	 funkcionárov,	 s	 výnimkou	 predsedu	 strany	 ZA	 ĽUDÍ,	 sa	 končí	 aj	
dňom	ich	odvolania	tým	orgánom,	ktorý	ich	do	funkcie	zvolil	alebo	vymenoval.	

Článok	25d	
Vykonávacie	a	iné	vnútorné	predpisy	

Vykonávacie	a	iné	vnútorné	predpisy,	ktorými	sa	strana	ZA	ĽUDÍ	vo	svojej	činnosti	riadi,	
musia	 byť	 v	 súlade	 s	 týmito	 stanovami	 a	 môžu	 výlučne	 spresňovať	 ich	 jednotlivé	
ustanovenia.	 Vnútorné	 a	 iné	 predpisy	 nesmú	 v	 žiadnom	 prípade	 rozširovať	 alebo	
zužovať	 rozsah	 právomocí	 určený	 týmito	 stanovami	 jednotlivým	 orgánom	 strany	
ZA	ĽUDÍ	na	jednotlivých	organizačných	stupňoch.	

Článok	26	
Prechodné	ustanovenia	

Účastníkmi	prvého	snemu	po	zaregistrovaní	týchto	stanov,	ktorý	zvolá	splnomocnenec	
prípravného	výboru	strany	ZA	ĽUDÍ	najneskôr	do	troch	(3)	mesiacov	od	vzniku	strany,	
sú	 okrem	 členov	 prípravného	 výboru	 ďalší	 90	 účastníci	 podľa	 kľúča	 určeného	
prípravným	 výborom	 strany	 ZA	 ĽUDÍ;	 účastníci	 tohto	 snemu	majú	 postavenie	 členov	
strany	ZA	ĽUDÍ	podľa	týchto	stanov.	

Článok	27	
Záverečné	ustanovenia	

Článok	27a	
Platnosť	a	účinnosť	stanov	

Tieto	 stanovy	 nadobúdajú	 platnosť	 a	 účinnosť	 dňom	 registrácie	 strany	 ZA	 ĽUDÍ	
Ministerstvom	vnútra	Slovenskej	republiky.	

Schválené	prípravným	výborom	v	Bratislave	dňa	5.	augusta	2019	
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