Stanovy
Článok 1
Základné ustanovenia.
Názov politickej strany je SKOK – Európski liberálni demokrati, skratka SKOK - ELD.
SKOK – Európski liberálni demokrati je stredová, reformná, občiansko-liberálna strana, ktorá
združuje občiansky aktívnych členov komunít a odborníkov, ktorí chcú zo Slovenska
prosperujúcu a dobre spravovanú krajinu.
SKOK – Európski liberálni demokrati je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005
Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a vzniká dňom
zápisu strany do registra strán.
Sídlo strany pred zaregistrovaním na Ministerstve vnútra určuje Prípravný výbor. Prípadnú
zmenu sídla po zaregistrovaní strany určuje Republiková rada.
Článok 2
Hodnoty a ciele.
Základnými hodnotami SKOK – Európski liberálni demokrati sú sloboda, tolerancia, ľudská
dôstojnosť, solidarita a rovnosť pred zákonom.
Cieľom SKOK – Európski liberálni demokrati je urobiť zo Slovenska prosperujúcu a dobre
spravovanú krajinu, v ktorej občania silní v právach, slobodní v rozhodovaní a rovní si
v povinnostiach, nájdu svoje šťastie.
Navrhované programové riešenia budú vychádzať z nasledovných princípov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuálna zodpovednosť každého jednotlivca a ochrana verejného záujmu
rovnováha medzi slobodou a rovnosťou, medzi záujmami jednotlivcov a záujmami
spoločnosti ako celku
posilňovanie práv občana pri správe vecí verejných
podpora silnej občianskej spoločnosti ako partnera pri spravovaní štátu
otvorené a transparentné vládnutie
rovnosť pred zákonom a spravodlivosť pre všetkých
ekonomická udržateľnosť navrhovaných riešení
bezpečnosť a stabilita krajiny
maximalizácia možností pre občanov na šťastný a plnohodnotný život
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Článok 3
Vznik členstva.
Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky alebo občan členského štátu Európskej únie,
ktorý dosiahol vek 18 rokov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je bezúhonný
a stotožňuje sa s hodnotami a cieľmi SKOK – Európski liberálni demokrati.
Žiadateľ o členstvo vyplní žiadosť o členstvo v elektronickej alebo papierovej verzii.
Obsah žiadosti o členstvo a postup prijímania členov stanoví vnútorný predpis, ktorý schvaľuje
Prípravný výbor. Prípadné zmeny vo vnútornom predpise po zaregistrovaní strany schvaľuje
Výkonná rada.
Žiadateľ o členstvo súhlasí so základnými programovými hodnotami a cieľmi.
Členom SKOK – Európski liberálni demokrati nemôže byť člen inej politickej strany alebo hnutia
a ani člen, ktorý bol už raz právoplatne zo SKOK – Európski liberálni demokrati vylúčený.
Člen strany je zaradený v rámci regionálnej štruktúry strany.
Členovia Prípravného výboru sa stávajú členmi SKOK – Európski liberálni demokrati dňom
zápisu strany do registra strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Zoznam členov vedie kancelária strany.
Článok 4
Práva a povinnosti člena.
Člen SKOK – Európski liberálni demokrati má tieto práva vyplývajúce z členstva:
a) voliť v rámci štruktúr a orgánov strany svojich zástupcov,
b) kandidovať na funkcie v rámci orgánov strany v zmysle vnútorných predpisov,
c) kandidovať za stranu vo voľbách do orgánov verejnej moci Slovenskej republiky a do
Európskeho parlamentu v zmysle vnútorných predpisov,
d) byť členom programových pracovných skupín v zmysle vnútorných predpisov,
e) byť informovaný o aktivitách strany na celoštátnej i regionálnej úrovni,
f) zúčastňovať sa miestneho, okresného a krajského snemu podľa miesta svojho
trvalého pobytu,
g) zúčastňovať sa aktivít strany na regionálnej úrovni,
h) prispieť na fungovanie strany dobrovoľným členským príspevkom,
i) podávať podnety, sťažnosti a návrhy akémukoľvek orgánu strany,
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j) odvolať sa v prípade nesúhlasu s rozhodnutím Rozhodcovského súdu v konaní,
v ktorom bol v pozícii navrhovateľa alebo odporcu, na Republikovú radu,
k) vystúpiť zo strany alebo prerušiť členstvo v strane postupom podľa týchto stanov.

Člen SKOK – Európski liberálni demokrati má tieto povinnosti vyplývajúce z členstva
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dodržiavať stanovy strany,
dodržiavať vnútorné predpisy strany,
rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov strany,
zdržať sa poškodzovania dobrého mena strany,
neposkytovať interné informácie tretím osobám,
napomáhať šíreniu politiky a myšlienok strany vo svojom okolí,
informovať kanceláriu o zmene údajov, ktoré sú predmetom evidencie.
Článok 5
Zánik členstva.

Členstvo zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

úmrtím člena,
vystúpením člena zo strany,
vstupom člena do inej politickej strany alebo hnutia,
vylúčením člena zo strany na základe rozhodnutia Rozhodcovského súdu,
stratou spôsobilosti na právne úkony,
stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
ak občan Slovenskej republiky alebo členského štátu Európskej únie prestane spĺňať
podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Vystúpenie zo strany oznámi člen písomnou formou kancelárovi strany.
Článok 6
Pozastavenie členstva.
Členstvo môže byť pozastavené na vlastnú písomnú odôvodnenú žiadosť člena, najviac na
obdobie šiestich mesiacov.
Žiadosť o pozastavenie členstva sa adresuje kancelárovi, ktorý ju predloží na najbližšie
rokovanie Výkonnej rady.

3

Počas obdobia pozastaveného členstva stráca člen hlasovacie práva a ani sa nezúčastňuje
zasadania orgánov strany.
Návrh na pozastavenie členstva môže byť podaný oprávneným orgánom strany súčasne
s návrhom na vylúčenie člena na Rozhodcovský súd. Rozhodnutie o pozastavení členstva vydá
Rozhodcovský súd najneskôr do dvoch dní od podania návrhu oprávneným orgánom stany.
Členstvo v strane sa obnovuje automaticky uplynutím obdobia, na ktoré bola členovi žiadosť
schválená.
Článok 7
Vylúčenie člena.
Člena možno vylúčiť z nasledovných dôvodov:
a)
b)
c)
d)
e)

porušenie povinností vyplývajúcich zo stanov,
porušenie povinností vyplývajúcich z vnútorných predpisov strany,
uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti o členstvo v strane,
právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,
verejné presadzovanie a publikácia názorov, ktoré sú v rozpore so základnými
programovými hodnotami a cieľmi,
f) konanie, ktoré je v rozpore s Etickým kódexom člena,
g) prijatie kandidatúry do orgánov verenej moci Slovenskej republiky alebo do
Európskeho parlamentu bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu.
Oprávneným orgánom strany na podanie návrhu na vylúčenie člena na Rozhodcovský súd je:
a) Výkonná rada,
b) Programová rada,
c) Rada regiónov.
V konaní o vylúčení člena zo strany je oprávnený orgán strany v pozícii navrhovateľa
a dotknutý člen v pozícii odporcu.
Návrh na vylúčenie člena zo strany musí mať písomnú podobu, byť riadne odôvodnený
a popisovať skutkový stav, ktorý k jeho podaniu viedol. Návrh musí obsahovať, na základe
ktorého ustanovenia článku 7 má byť člen vylúčený.
Rozhodcovský súd musí rozhodnúť o návrhu na vylúčenie člena do pätnástich dní od jeho
predloženia príslušným orgánom strany.
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Rozhodcovský súd môže nariadiť konanie ústneho vypočutia vo veci, na ktoré je vždy pozvaný
odporca ako i člen navrhujúceho orgánu ako zástupca navrhovateľa.
Rozhodnutie Rozhodcovského súdu je vždy písomné a dôvody, ktoré viedli k jeho prijatiu,
jednoznačne uvedené. Rozhodnutie sa doručuje doporučenou zásielkou do vlastných rúk na
poštovú adresu člena, zástupcovi navrhovateľa a Kancelárovi.
Proti rozhodnutiu Rozhodcovského súdu nie je možné odvolanie a jeho rozhodnutie vo veci
vylúčenia zo strany je konečné.

Článok 8
Sympatizant.
Fyzická osoba, ktorá nechce byť členom SKOK – Európski liberálni demokrati, ale súhlasí s jej
hodnotami a cieľmi politickej činnosti, sa môže stať jej sympatizantom.
Sympatizant je oboznamovaný s činnosťou strany na celoštátnej i regionálnej úrovni. Môže sa
zapájať do činnosti programových skupín alebo uchádzať sa o podporu strany pre kandidatúru
do orgánov verejnej moci.
Zoznam sympatizantov vedie kancelária strany.
Článok 9
Orgány strany.
Orgány strany
a) na celoštátnej úrovni sú
Republikový snem,
Republiková rada,
predseda strany,
kancelár,
Výkonná rada,
Rada regiónov,
Programová rada,
Rozhodcovský súd,
b) na krajskej úrovni sú
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predseda krajského centra,
Krajská rada,
Krajský snem,
c) na okresnej úrovni sú
predseda okresného centra,
Okresná rada,
Okresný snem,
d) na úrovní obce resp. mestskej časti sú
predseda miestneho centra,
Miestny snem.
Článok 10
Republikový snem.
Republikový snem je najvyšším orgánom strany, zasadá raz za dva roky a tvoria ho delegáti
ako zástupcovia členov SKOK – Európski liberálni demokrati.
Republikový snem zvoláva predseda strany na základe uznesenia Republikovej rady.
Republikový snem vedie trojčlenné predsedníctvo, ktoré tvorí predseda strany, kancelár
a predseda krajského centra, v ktorého územnom obvode sa Republikový snem koná.
Delegátmi Republikového snemu sú členovia Republikovej rady, členovia Rozhodcovského
súdu a delegáti jednotlivých regionálnych štruktúr.
Delegáti Republikového snemu sú zároveň voličmi pre voľby funkcionárov strany, každý jeden
delegát má jeden voličský hlas. Podrobnosti o voľbe upraví vnútorný predpis.
Republikový snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných delegátov, ak bol
zvolaný v zmysle týchto stanov. Toto ustanovenie nemá vplyv na výšku kvóra, potrebného pre
prijatie platných uznesení v zmysle týchto stanov.
Republikový snem:
a) schvaľuje prípadné zmeny alebo doplnenia stanov,
b) schvaľuje nové stanovy,
c) volí predsedu strany na funkčné obdobie šiestich rokov,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

volí kancelára na funkčné obdobie šiestich rokov,
volí členov Programovej rady na funkčné obdobie štyroch rokov,
volí členov Výkonnej rady na funkčné obdobie štyroch rokov,
volí členov Rozhodcovského súdu na funkčné obdobie šiestich rokov,
odvoláva funkcionárov strany pred skončením ich funkčného obdobia,
rozhoduje o dobrovoľnom zrušení strany alebo jej zlúčení s inou politickou stranou
alebo hnutím,
j) prijíma uznesenia k tvorbe politiky strany,
k) schvaľuje základné programové hodnoty a ciele strany v súlade s článkom 2 stanov.
Uznesenie podľa písmena a), b), h) a i) musí byť schválené trojpätinovou väčšinou všetkých
delegátov.
Proces voľby delegátov za každé krajské centrum a okresné centrum musí prebehnúť pred
konaním Republikového snemu, podrobnosti o voľbe delegátov a procesných pravidlách
ustanoví vnútorný predpis, ktorý schvaľuje Republiková rada.
Delegáti jednotlivých regionálnych štruktúr sú volení na krajských a okresných snemoch
vopred, ak tieto stanovy neurčujú inak.
Každé okresné centrum zastupuje jeden delegát, ktorého volí okresný snem.
Každé krajské centrum zastupuje počet delegátov zodpovedajúci počtu okresov, ktoré patria
do územného obvodu kraja, volení sú krajským snemom.
Predseda strany zvoláva Mimoriadny Republikový snem do 45 dní od dátumu
•
•
•

prijatia uznesenia Republikovej rady o konaní mimoriadneho Republikového snemu
počas obdobia dvoch rokov od konania posledného Republikového snemu,
prijatia uznesenia aspoň piatich krajských snemov so žiadosťou o zvolanie
mimoriadneho Republikového snemu,
odstúpenia kancelára z funkcie alebo z dôvodu nemožnosti vykonávať kompetencie
kancelára v zmysle článku 13 týchto stanov.

V prípade, že predseda strany odstúpil z funkcie, je nečinný, alebo nie je možné, aby funkciu
vykonával z osobných dôvodov, zvoláva mimoriadny Republikový snem do 45 dní od vzniku
prekážky vo výkone funkcie predsedu strany kancelár.
Na tomto základe zvolaný mimoriadny Republikový snem pred voľbou nového predsedu
vezme uznesením na vedomie skončenie výkonu funkcie predsedu strany. Takéto uznesenie
musí schváliť mimoriadny Republikový snem trojpätinovou väčšinou všetkých delegátov.
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Kancelár vedie zasadnutie mimoriadneho Republikového snemu do zvolenia predsedu,
ktorému vedenie Republikového snemu následne odovzdá.
Delegátmi mimoriadneho Republikového snemu sú delegáti posledného Republikového
snemu, pokiaľ spĺňajú podmienky členstva v strane.
Každý Republikový snem sa zvoláva pozvánkou zaslanou delegátom najneskôr 10 dní vopred
prostredníctvom elektronickej pošty s uvedením dátumu, času a miestom konania.
Republikový snem sa riadi Rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje na návrh Výkonnej rady
vopred Republiková rada.
Republiková rada môže na návrh predsedu rozhodnúť, že delegátmi Republikového snemu
strany sú všetci členovia SKOK – Európski liberálni demokrati. V takom prípade sa ustanovenia
o voľbe delegátov za jednotlivé krajské a okresné centrá neuplatňujú.

Článok 11
Republiková rada.
Republiková rada je riadiacim orgánom strany medzi jednotlivými Republikovými snemami.
Republikovú radu tvoria členovia Výkonnej rady, členovia Programovej rady a členovia Rady
regiónov. Zasadá podľa potreby, spravidla raz štvrťročne, jej zasadnutia sú neverejné a zvoláva
ich a vedie predseda strany.
Predseda strany zvolá mimoriadne zasadnutie Republikovej rady najneskôr do 7 dní na základe
samostatnej požiadavky Výkonnej rady, samostatnej požiadavky Programovej rady,
samostatnej požiadavky Rady regiónov alebo na základe požiadavky nadpolovičnej väčšiny
členov Republikovej rady.
Republiková rada má tieto kompetencie:
a) rokuje o otázkach závažného politického charakteru,
b) na návrh Výkonnej rady schvaľuje vstup do predvolebnej koalície pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
c) na návrh Programovej rady schvaľuje volebný program strany pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
d) na návrh Výkonnej rady schvaľuje povolebné koaličné zmluvy,
e) na návrh Výkonnej rady schvaľuje kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky,
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f) na návrh Výkonnej rady schvaľuje kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho
parlamentu,
g) na návrh predsedu schvaľuje nominantov a kandidátov strany na verejné funkcie,
h) na návrh Rady regiónov schvaľuje ročné plány politickej činnosti pre jednotlivé krajské
centrá,
i) v prípade vážnych dôvodov na návrh predsedu strany rozhoduje o rozpustení
miestneho centra,
j) v prípade vážnych dôvodov na návrh predsedu strany rozhoduje o odvolaní predsedu
krajského centra z funkcie,
k) rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu Rady regiónov o odvolaní predsedu okresného
centra z funkcie,
l) rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu Rady regiónov o odvolaní predsedu miestneho
centra z funkcie,
m) na návrh predsedu strany prijíma uznesenie o dátume, čase a mieste konania
Republikového snemu,
n) na návrh predsedu strany môže rozhodnúť, že delegátmi najbližšieho snemu sú všetci
členovia strany,
o) rokuje o iných náležitostiach fungovania strany,
p) schvaľuje Výročnú správu o činnosti strany,
q) schvaľuje zmenu sídla strany.
Podrobnosti o zvolávaní, predkladaní materiálov a pravidlách rokovania upraví vnútorný
predpis.
Republiková rada môže zasadnúť a rozhodnúť v zmysle stanov vo výnimočnom prípade aj per
rollam.

Článok 12
Predseda strany.
Predseda strany je najvyšším politickým predstaviteľom strany a za stranu podpisuje politické
dokumenty zásadnej povahy.
Predsedu strany volí Republikový snem vždy len na jedno funkčné obdobie šiestich rokov
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
Opätovná kandidatúra na funkciu predsedu po uplynutí funkčného obdobia nie je možná.
V priebehu funkčného obdobia môže predsedu strany odvolať mimoriadny Republikový snem
trojpätinovou väčšinou všetkých delegátov.
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Predseda strany má tieto kompetencie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zvoláva Republikový snem a vedie jeho zasadnutie v zmysle rokovacieho poriadku,
zvoláva a vedie zasadnutia Republikovej rady,
zvoláva a vedie zasadnutia Výkonnej rady,
poveruje člena Výkonnej rady výkonom funkcie Splnomocnenca pre regióny na
neurčito,
odvoláva člena Výkonnej rady z funkcie Splnomocnenca pre regióny,
navrhuje Republikovej rade kooptáciu člena Výkonnej rady podľa týchto stanov,
navrhuje Republikovej rade dátum, čas a miesto konania Republikového snemu,
navrhuje nominantov a kandidátov na verejné funkcie na schválenie Republikovej
rade,
podpisuje uznesenia Republikového snemu, Republikovej rady, Výkonnej rady
a prípadné ďalšie dokumenty,
vykonáva ďalšie kompetencie podľa stanov strany.

Predseda strany sa z titulu funkcie môže zúčastniť rokovania každého orgánu strany, okrem
zasadnutia Rozhodcovského súdu a má právo vystúpiť, ak o to požiada.
Článok 13
Kancelár.
Kancelár je štatutárnym orgánom strany v zmysle platných právnych predpisov.
Má právo vykonávať a podpisovať všetky právne úkony v mene strany, a to takým spôsobom,
že k názvu strany a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Kancelár je volený Republikovým snemom na funkčné obdobie šiestich rokov nadpolovičnou
väčšinou prítomných delegátov. Opätovná kandidatúra je možná.
Kancelár je zodpovedný za celkovú koordináciu činnosti strany na všetkých organizačných
stupňoch a všetkých jej zložiek.
Kancelár ďalej
a)
b)
c)
d)
e)

vedie kanceláriu strany a vydáva Štatút kancelárie,
z titulu funkcie je členom Výkonnej rady,
plní prípadné úlohy vyplývajúce z uznesení Republikového snemu,
poveruje úlohami ostatných pracovníkov kancelárie strany,
z titulu funkcie sa môže zúčastniť rokovania ostatných orgánov strany a má právo
vystúpiť, ak o to požiada,
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f) je zodpovedný za plnenie povinností strany vyplývajúcich z platných právnych
predpisov,
g) môže požadovať informácie od ktoréhokoľvek orgánu strany,
h) podpisuje uznesenia Republikového snemu,
i) vykonáva ďalšie kompetencie podľa stanov strany.
Kancelár môže v prípade potreby písomne splnomocniť iného člena strany na plnenie
niektorých úloh, toto splnomocnenie musí byť časovo obmedzené.
V prípade, že kancelár odstúpil z funkcie alebo nie je možné, aby funkciu a jej kompetencie
vykonával z dôvodov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vystúpenia zo strany,
úmrtia,
vstupom do inej politickej strany alebo hnutia,
vylúčenia zo strany,
stratou spôsobilosti na právne úkony,
stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
ak prestal spĺňať podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

prechádzajú jeho kompetencie na predsedu strany do konania mimoriadneho Republikového
snemu, na ktorom sa vykoná voľba nového kancelára.
Článok 14
Výkonná rada.
Výkonná rada je výkonný operatívny orgán strany, ktorý rokuje a rozhoduje o aktuálnych
politických otázkach.
Výkonnú radu tvorí predseda strany, kancelár a ďalších päť členov.
Členov Výkonnej rady volí Republikový snem na funkčné obdobie štyroch rokov, opätovná
kandidatúra je možná.
Člen Výkonnej rady je členom Republikovej rady a nemôže zastávať funkciu člena
Rozhodcovského súdu, predsedu krajského centra, predsedu okresného centra a predsedu
miestneho centra.
Zasadnutia Výkonnej rady sú neverejné, podľa potreby ich zvoláva a vedie predseda strany.
Výkonná rada sa môže na návrh predsedu strany uzniesť na účasti iných osôb na jej zasadnutí.
Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
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Výkonná rada
a) rokuje o aktuálnych politických otázkach a témach,
b) navrhuje Republikovej rade vstup do predvolebných koalícií pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
c) navrhuje Republikovej rade na schválenie kandidátnu listinu pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
d) podáva návrh na Rozhodcovský súd na vylúčenie člena zo strany pre porušenie
stanov,
e) na návrh Splnomocnenca pre regióny schvaľuje prvých predsedov krajských
centier,
f) pripravuje a následne predkladá na schválenie Republikovej rade rozpočet strany,
g) schvaľuje Rokovací poriadok Výkonnej rady,
h) rozhoduje o zriadení dočasných poradných orgánov strany,
i) rokuje o podnetoch a sťažnostiach členov k činnosti strany.
Zasadnutí Výkonnej rady sa zúčastňuje predseda Programovej rady, s hlasom poradným.
Výkonná rada môže zasadnúť a rozhodnúť v zmysle stanov vo výnimočnom prípade aj per
rollam.
Podrobnosti o zvolávaní rokovaní a predkladaní materiálov, upraví vnútorný predpis.
Článok 15
Rada regiónov.
Rada regiónov je orgán strany reprezentujúci záujem členov na regionálnej úrovni.
Radu regiónov tvorí osem členov, ktorí sú zároveň predsedami krajských centier.
Členovia Rady regiónov sú členmi Republikovej rady.
Rada regiónov zasadá spravidla raz štvrťročne, všetci členovia sú si v hlasovaní rovní.
Zasadnutia Rady regiónov sú neverejné.
Zasadnutí Rady Regiónov sa zúčastňuje aj Splnomocnenec pre regióny, s hlasom poradným.
Mimoriadne zasadnutie Rady regiónov môže písomne zvolať predseda strany, Splnomocnenec
pre regióny, alebo spoločným návrhom aspoň traja predsedovia krajských centier.
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Zasadnutie Rady regiónov vedie vždy ten predseda krajského centra, v ktorého územnom
obvode Rada regiónov zasadá. V prípade svojej neprítomnosti môže poveriť iného člena Rady
regiónov jej vedením.
Rada regiónov má tieto kompetencie:
a)
b)
c)
d)

rokuje o hlavných politických otázkach regionálneho významu,
je zodpovedná za formovanie politiky strany v regiónoch,
predkladá podnety iným orgánom strany na aktivity strany v regiónoch,
predkladá Republikovej rade na schválenie ročný plán politickej činnosti jednotlivo za
každé krajské centrum,
e) menuje na návrh príslušného predsedu krajského centra prvých predsedov okresných
centier na funkčné obdobie do 31.10.2016,
f) podáva návrh na Rozhodcovský súd na vylúčenie člena pre porušenie stanov.
Rada regiónov je uznášaniaschopná, pokiaľ sa zasadnutia zúčastní najmenej päť predsedov
krajských centier.
Rozhodnutie je prijaté, ak ho podporí nadpolovičná väčšina členov zúčastnených na zasadnutí.
Rada regiónov môže zasadnúť a rozhodnúť v zmysle stanov aj per rollam.
Podrobnosti o zvolávaní, rokovaní a predkladaní materiálov upraví vnútorný predpis.
Článok 16
Programová rada.
Programová rada je zodpovedná za tvorbu programu strany v zmysle programových zásad
a politických cieľov.
Programová rada napomáha regionálnym štruktúram pri tvorbe regionálnych volebných
programov a pri prípadných straníckych aktivitách odborného charakteru.
Programovú radu tvoria traja členovia, ktorých volí Republikový snem nadpolovičnou väčšinou
prítomných delegátov na obdobie štyroch rokov.
Členovia Programovej rady si spomedzi seba volia predsedu Programovej rady na obdobie
štyroch rokov, ktorý následne podľa potreby zvoláva a vedie jej zasadnutia.
Zasadnutia Programovej rady sú neverejné, ale na návrh ktorékoľvek z jej členov sa môže
Programová rada uzniesť na účasti ďalších osôb.
Predseda Programovej rady sa z titulu svojej funkcie môže zúčastniť zasadnutí Výkonnej rady,
bez hlasovacieho práva.
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Programová rada môže vytvoriť pracovné programové tímy. Podrobnosti o ich počte,
fungovaní a úlohách upraví Programová rada vnútorným predpisom.
V prípade, že člen Programovej rady, ktorý vykonával zároveň funkciu jej predsedu, sa vzdal
členstva v strane alebo odstúpil z funkcie, poverí predseda strany iného člena Programovej
rady jej vedením do konania najbližšieho Republikového snemu, na ktorom sa vykoná nová
voľba člena Programovej rady a následne si členovia Programovej rady zvolia nového
predsedu.
Programová rada:
a) vypracováva návrh volebného programu pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu a prekladá ich Republikovej rady na
schválenie;
b) odborne napomáha pri tvorbe volebných programov pre voľby do samosprávnych
krajov a komunálnych volieb;
c) vedie aktívny dialóg s mimovládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami pri tvorbe
a prezentácii programu;
d) po obsahovej stránke pripravuje každoročnú programovú konferenciu strany;
e) podáva návrh na Rozhodcovský súd na vylúčenie člena pre porušenie stanov.
Programová rada môže zasadnúť a rozhodnúť aj per rollam.
Podrobnosti o zvolávaní, rokovaní a predkladaní materiálov upraví vnútorný predpis.
Článok 17
Rozhodcovský súd.
Rozhodcovský súd (ďalej len „súd“) je rozhodovacím orgánom strany pri podaní návrhu na
vylúčenie člena a pri iných sporoch podľa týchto stanov.
Súd sa skladá z troch členov, ktorých volí Republikový snem na funkčné obdobie šiestich rokov
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
Člen súdu nemôže byť členom Republikovej rady, predsedom krajského centra, predsedom
okresného centra a predsedom miestneho centra.
Súd má tieto kompetencie:
a) rozhoduje o návrhoch Výkonnej rady, o návrhoch Programovej rady a o návrhoch Rady
regiónov na vylúčenie člena pre porušenie povinností člena,
b) rozhoduje spory medzi členmi strany týkajúce sa práv a povinností člena,
c) rozhoduje kompetenčné spory medzi orgánmi strany,
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d) rozhoduje spory medzi orgánmi strany a členom strany,
e) rozhoduje o návrhoch kancelára na zrušenie uznesení orgánov strany odporujúcich
platným právnym predpisom alebo stanovám strany.
Súd je uznášaniaschopný, pokiaľ sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov súdu.
Súd po predložení veci v zmysle stanov vydá rozhodnutie najneskôr do tridsiatich dní od
dátumu podania, v prípade návrhu na vylúčenie člena vydá súd rozhodnutie najneskôr do
pätnástich dní od dátumu podania.
O návrhu na pozastavenie členstva rozhoduje súd najneskôr do dvoch dní, svoje rozhodnutie
oznámi účastníkom konania ako i kancelárovi.
Súd prijíma rozhodnutie vo veci formou písomného uznesenia. Rozhodnutie súdu je prijaté,
pokiaľ za neho zahlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov súdu.
Zasadnutie a rozhodnutie môže byť prijaté aj per rollam.
Ustanovujúce zasadnutie súdu sa uskutoční do piatich pracovných dní po zvolení prvých
členov súdu. Na tomto zasadnutí si zvolia spomedzi seba predsedu súdu na funkčné obdobie
dvoch rokov.
Predseda súdu následne zvoláva a vedie zasadnutia súdu podľa potreby, v prípade jeho
neprítomnosti môže zasadnutie zvolať a viesť ním písomne poverený člen súdu.
Podrobnosti o zvolávaní, zasadaní a predkladaní materiálov upraví vnútorný predpis.
Článok 18
Organizačná štruktúra strany.
Organizačnú štruktúru strany tvorí:
a)
b)
c)
d)

miestne centrum na úrovni jednotlivých obcí resp. mestských častí,
okresné centrum na úrovni jednotlivých okresov,
krajské centrum na úrovni jednotlivých krajov,
kancelária strany.

Strana nevytvára samostatné organizačné jednotky v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
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Článok 19
Miestne centrum a jeho orgány.
Miestne centrum združuje členov SKOK – Európski liberálni demokrati na území obce, pre
územie hlavného mesta Bratislava a mesta Košice na území jednotlivých mestských častí.
Miestne centrum vzniká združením aspoň troch členov, ktorí si nemôžu byť blízkou osobou
v zmysle platných právnych predpisov.
Ak má miestne centrum najmenej desať členov, uskutoční sa do tridsiatich dní od vzniku tejto
skutočnosti Miestny snem. Účastníkom Miestneho snemu je každý člen, ktorý uviedol trvalý
pobyt na území príslušnej obce alebo mestskej časti. Účastníci Miestneho snemu sú voličmi
pre voľbu predsedu miestneho centra.
Prvé zasadnutie Miestneho snemu zvoláva predseda okresného centra, v ktorého územnom
obvode sa miestne centrum nachádza, najneskôr do desiatich dní vopred pozvánkou zaslanou
prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu členov, ktorí uviedli trvalý pobyt
na území príslušnej obce alebo mestskej časti.
Okresný predseda vedie zasadnutie Miestneho snemu do zvolenia predsedu miestneho
centra. Ak okresný predseda nebol vymenovaný, oprávnenie podľa predchádzajúcej vety
prináleží predsedovi krajského centra. Ak pozícia predsedu krajského centra je neobsadená,
prináleží oprávnenie zvolať Miestny snem kancelárovi.
Miestny snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných účastníkov, ak bol
zvolaný v zmysle týchto stanov. Účastníci Miestneho snemu si zvolia spomedzi seba predsedu
miestneho snemu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na funkčné obdobie dvoch
rokov.
Miestny snem sa následne koná podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace, zvoláva ho
predseda miestneho centra pozvánkou zaslanou najneskôr päť dní vopred prostredníctvom
elektronickej pošty na elektronickú adresu člena, ktorý uviedol trvalý pobyt na území
príslušnej obce alebo mestskej časti.
Miestny predseda je hierarchicky podriadený predsedovi okresného centra, informuje ho
o aktivitách v rámci obce, mesta resp. mestskej časti, podáva návrhy a podnety na aktivity
slúžiace k propagácii strany a jej programu.
Administratívny postup registrácie miestnych centier ako aj ďalšie pravidlá upraví vnútorný
predpis, ktorý schvaľuje Republiková rada.
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Ak klesne počet členov strany na území obce alebo mestskej časti pod troch, miestne centrum
ako organizačná štruktúra zaniká. Obnoviť ho je možné až po opätovnom splnení podmienok
v zmysle stanov.
V prípade vážnych politických dôvodov alebo porušenia vnútorných predpisov strany môže
Republiková rada na návrh predsedu strany rozhodnúť o rozpustení miestneho centra.
Prijatím takéhoto rozhodnutia zaniká aj funkcia predsedu miestneho centra.
Rada regiónov môže na návrh príslušného predsedu krajského centra odvolať predsedu
miestneho centra z funkcie aj pred skončením jeho funkčného obdobia z vážnych politických
dôvodov alebo pre porušenie vnútorných pravidiel strany.
Voči rozhodnutiu Rady regiónov o odvolaní z funkcie je možné podať odvolanie do piatich dní
na Republikovú radu, ktorej rozhodnutie vo veci je konečné. Odvolanie nemá odkladný účinok.
Odvolanie musí mať písomnú podobu, obsahovať dôvody, prečo by mu malo byť vyhovené
a návrh uznesenia Republikovej rady vo veci. Kancelár zaradí kvalifikovane podané odvolania
do programu zasadnutia najbližšej Republikovej rady. Odvolanie, ktoré nespĺňa náležitosti
v zmysle stanov, odmietne.
Článok 20
Okresné centrum a jeho orgány.
Okresné centrum združuje členov strany v rámci územného obvodu okresu, na jeho čele je
predseda okresného centra.
Predseda okresného centra je politickým reprezentantom strany na okresnej úrovni,
organizuje stranícke aktivity, napomáha šíreniu programu strany a získavaniu členov a
sympatizantov. Môže sa zúčastňovať zasadnutí miestnych centier patriacich do územného
obvodu okresu a má právo vystúpiť, ak o to požiada.
Predseda okresného centra je informovaný o aktivitách miestnych centier patriacich do
územného obvodu okresu.
Predseda okresného centra je hierarchicky poriadený predsedovi krajského centra, ktorého
informuje o politickej situácii v okrese ako aj predkladá návrhy na politické aktivity strany.
Okresný snem tvoria všetci členovia, ktorý uviedli trvalý pobyt v rámci územného obvodu
okresu. Okresný snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných členov, ak bol
zvolaný v zmysle stanov.
Okresný snem volí predsedu okresného centra nadpolovičnou väčšinou prítomných
účastníkov na funkčné obdobie dvoch rokov. Predseda okresného centra následne zastupuje
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členov v Krajskej rade. Okresný snem volí aj jedného delegáta ako zástupcu okresného centra
na Republikový snem.
Okresná rada je výkonným orgánom strany na úrovni okresu. Vedie ju okresný predseda a jej
členovia sú predsedovia jednotlivých miestnych centier. Okresná rada je určená na
koordináciu a vzájomné informovanie sa o aktivitách strany v rámci jednotlivých centier.
Prví predsedovia okresných centier sú menovaní na návrh jednotlivých predsedov krajských
centier Radou regiónov na funkčné obdobie do 31.10.2016.
Najneskôr do 30 dní pred skončením funkčného obdobia zvolá predseda okresného centra
zasadnutie okresného snemu, kde prebehnú voľby okresného predsedu. V prípade, že
predseda okresného centra je nečinný, zvolá zasadnutie okresného snemu predseda krajského
centra.
Rada regiónov môže na odôvodnený návrh príslušného predsedu krajského centra odvolať
predsedu okresného centra z funkcie aj pred skončením jeho funkčného obdobia z vážnych
politických dôvodov alebo pre porušenie vnútorných pravidiel strany.
Voči rozhodnutiu Rady regiónov o odvolaní z funkcie môže dotknutý okresný predseda podať
odvolanie do piatich dní na Republikovú radu, ktorej rozhodnutie vo veci je konečné.
Odvolanie nemá odkladný účinok.
Odvolanie musí mať písomnú podobu, obsahovať dôvody, prečo by mu malo byť vyhovené
a návrh uznesenia Republikovej rady vo veci. Kancelár zaradí kvalifikovane podané odvolania
do programu najbližšej Republikovej rady. Odvolanie, ktoré nespĺňa náležitosti v zmysle
stanov, odmietne.
Okresné centrum ako organizačná štruktúra vzniká za podmienky, keď najmenej desať členov
strany uviedlo trvalý pobyt v územnom obvode okresu. Ak klesne počet členov strany
v územnom obvode okresu pod desať, okresné centrum ako organizačná štruktúra zaniká a je
ho možné obnoviť až po opätovnom splnení podmienok v zmysle článku 20.
Podrobnosti o zvolávaní, predkladaní materiálov a procese voľby určuje vnútorný predpis
schvaľovaný Republikovou radou.
Článok 21
Krajské centrum a jeho orgány.
Krajské centrum združuje členov v rámci územného obvodu kraja.
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Predseda krajského centra je politickým reprezentantom strany na krajskej úrovni, organizuje
stranícke aktivity, napomáha šíreniu programu hnutia a získavaniu členov a sympatizantov.
Môže sa zúčastňovať zasadnutí orgánov miestnych a okresných centier patriacich do
územného obvodu kraja a má právo vystúpiť na zasadnutí, ak o to požiada.
Predseda krajského centra je volený krajským snemom na obdobie dvoch rokov
nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov krajského snemu.
Predsedu krajského centra je možné odvolať počas jeho funkčného obdobia nadpolovičnou
väčšinou všetkých účastníkov krajského snemu.
Z vážnych politických dôvodov alebo pre porušenie vnútorných pravidiel strany môže
predsedu krajského centra odvolať Republiková rada na základe návrhu predsedu strany.
Predseda krajského centra je členom Rady regiónov, zvoláva a vedie Krajskú radu a Krajský
snem.
Krajská rada je výkonný orgán strany na úrovni kraja. Tvoria ju predseda krajského centra
a predsedovia okresných centier na území kraja, koná sa spravidla raz za dva mesiace.
Krajská rada
a) rokuje o politickej situácii na úrovni kraja a prijíma k nim stanoviská,
b) predkladá návrhy kandidátov pre voľby do samosprávnych krajov a miestnej
samosprávy,
c) rozhoduje o vstupe po predvolebných koalícií pre voľby do samosprávnych krajov
a miestnej samosprávy,
d) rozhoduje o povolebnej spolupráci po voľbách do samosprávnych krajov a miestnej
samosprávy,
e) koordinuje činnosť okresných centier na území kraja,
f) podáva podnety pre aktivity iným orgánom strany,
g) vypracováva každoročný plán politickej činnosti a predkladá ho na schválenie
Republikovej rade,
h) plní ďalšie úlohy v zmysle vnútorných predpisov strany.
Krajský snem
a) volí predsedu krajského centra,
b) volí delegátov ako zástupcov krajského centra na Republikový snem,
c) môže prijať uznesenie s výzvou na konanie mimoriadneho Republikového snemu.
Účastníkmi krajského snemu sú všetci členovia, ktorý uviedli trvalý pobyt v rámci územného
obvodu kraja. Predseda krajského centra zvoláva zasadnutie Krajského snemu pozvánkou
19

zaslanou najneskôr desať dní vopred prostredníctvom elektronickej pošty na adresu
príslušných členov. Krajský snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných
účastníkov, ak bol zvolaný v zmysle týchto stanov.
Na prijatie uznesenia podľa písmena c) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
účastníkov Krajského snemu.
Každé krajské centrum je zastúpené na Republikovom sneme delegátmi. Počet delegátov za
jednotlivé krajské centrá zodpovedá počtu okresov, ktoré patria do územného obvodu kraja.
Najneskôr do tridsiatich dní pred skončením svojho funkčného obdobia zvolá predseda
krajského centra zasadnutie krajského snemu, kde prebehnú voľby krajského predsedu.
V prípade, že predseda krajského centra je nečinný, zvolá zasadnutie krajského snemu
predseda strany.
Proces voľby krajského predsedu a delegátov za každé krajské centrum ustanoví vnútorný
predpis, ktorý schvaľuje Republiková rada.
Prvých predsedov krajských centier na funkčné obdobie dvoch rokov navrhuje na schválenie
Výkonnej rade Splnomocnenec pre regióny. V prípade, ak predseda krajského centra počas
tohto funkčného obdobia odstúpil z funkcie, alebo bol v zmysle týchto stanov z funkcie
Republikovou radou odvolaný, nového predsedu krajského centra navrhuje na zostávajúce
funkčné obdobie Republikovej rade predseda strany.
Článok 22
Kancelária strany.
Kancelária strany poskytuje organizačné, administratívne a technické zázemie pre fungovanie
strany a jej štruktúr.
Kancelária sa nachádza v sídle strany, na jej čele je kancelár.
Článok 23
Hospodárenie strany.
Strana hospodári podľa rozpočtu schváleného Republikovou radou na návrh Výkonnej rady
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito stanovami. Rozpočet sa zostavuje
a schvaľuje na kalendárny rok.
Strana vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v súlade
s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi strany.
20

Strana nemá povinné členské príspevky. Strana vedie evidenciu dobrovoľných členských
príspevkov, ktorá obsahuje dátum prijatia členského príspevku, jeho výšku a údaje o členovi
strany v rozsahu predpísanom zákonom.
Dobrovoľný členský príspevok nad 100 eur môže strana prijať, len ak bol poukázaný formou
bezhotovostnej platobnej operácie. Minimálny dobrovoľný členský príspevok je vo výške 10
eur. Podrobnosti upraví vnútorný predpis strany schvaľovaný Výkonnou radou.
Príjmami strany sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Výdavky tvoria všetky náklady spojené s činnosťou strany a jej štruktúr, ktoré sú vynaložené
v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Strana zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom. Členovia strany za jej záväzky ani
nezodpovedajú, ani neručia.
Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.
Strana môže založiť alebo sa stať spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným
zakladateľom alebo jediným spoločníkom; obchodná spoločnosť môže byť založená len na účel
podnikania.
Podrobnosti o hospodárení upraví vnútorný predpis strany schvaľovaný Výkonnou radou.
Republikový snem v prípade dobrovoľného zrušenia strany s likvidáciou rozhodne
o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie
z likvidácie, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Republikový snem v rozhodnutí
o zrušení strany.
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Článok 24
Vnútorné predpisy strany.
Vnútorné predpisy upravujú procesné postupy orgánov a iné náležitosti v nich uvedené.
Medzi vnútorné predpisy patrí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Etický kódex člena,
Rokovací poriadok Republikového snemu,
Rokovací poriadok Republikovej rady,
Rokovací poriadok Výkonnej rady,
Štatút Programovej rady,
Štatút Rady regiónov,
Rokovací poriadok Rady regiónov,
Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu,
Volebný poriadok pre voľby orgánov strany,
Štatút kancelárie,
Finančný poriadok,
iný predpis prijatý Republikovou radou alebo iným orgánom strany.

Vnútorné predpisy majú písomnú podobu. Schvaľovanie, prípadné zmeny a doplnenia vykoná
ten orgán, ktorému sú určené, ak tieto stanovy neupravujú inak.
Zmeny a doplnenia vnútorných predpisov oznamujú príslušné orgány kancelárovi.
Konsolidované znenie vnútorných predpisov pre potreby rokovania orgánov vydáva kancelária
strany.
Vnútorné predpisy svojou povahou a znením nemôžu odporovať zásadám strany a týmto
stanovám. V prípade nesúladu predpisu so všeobecnými právnymi predpismi alebo stanovami
strany, môže Republiková rada vyhlásiť takýto vnútorný predpis na návrh predsedu strany
alebo kancelára za neplatný.
Orgán, ktorého vnútorný predpis bol vyhlásený Republikovou radou za neplatný, musí v lehote
do 30 dní prijať nový predpis. Ak je príslušný orgán strany nečinný, vnútorný predpis prijme
na návrh predsedu strany alebo kancelára Republiková rada.
Článok 25
Zrušenie a zánik strany.
Strana sa zrušuje:
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a) dobrovoľným zrušením,
b) zlúčením s inou politickou stranou alebo hnutím,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
d) právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o rozpustení
strany,
e) z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
O zrušení strany podľa bodov a) a b) tohto článku stanov rozhoduje Republikový snem
trojpätinovou väčšinou všetkých delegátov.
Strana zaniká, ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz z registra strán.
Zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
Článok 26
Spoločné ustanovenia.
Orgány strany môžu konať len v medziach týchto stanov a nimi zverených kompetencií.
Funkcie v orgánoch strany a funkciu delegáta môže zastávať len člen strany.
Na členstvo v strane neexistuje právny nárok.
Všetky voľby alebo odvolávania v zmysle týchto stanov, pokiaľ nie je ustanovené inak, sa
vykonávajú tajným hlasovaním.
Ak stanovy hovoria o písomnej možnosti, je tým zahrnutá aj možnosť využitia elektronickej
pošty na adresu príslušného orgánu strany alebo člena strany, ak ju uviedol.
Člen sa môže vzdať členstva v orgáne strany alebo odstúpiť z funkcie v strane takým
spôsobom, že oznámi vzdanie sa členstva alebo odstúpenie z funkcie písomne predsedovi
strany.
Odstúpenie z funkcie nastáva dňom odoslania oznámenia.
V prípade, že člena orgánu zvolil Republikový snem, doručí svoje písomné odstúpenie z funkcie
predsedovi strany ako najvyššiemu politickému predstaviteľovi.
Republiková rada kooptuje do konania najbližšieho Republikového snemu na uvoľnené miesto
člena, ktorý sa zúčastnil volieb do príslušného orgánu strany a podľa počtu odovzdaných
platných hlasov nasleduje v poradí. Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný,
miesto v orgáne strany zostáva neobsadené do konania najbližšie Republikového snemu.
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Členstvo v príslušnom orgáne kooptovanému členovi zaniká dňom konania najbližšieho
Republikového snemu, na ktorom sa uskutočnia voľby.
Každý kolektívny orgán strany prijíma svoje rozhodnutia vo forme písomných uznesení.
Rozhodnutie Výkonnej rady, rozhodnutie Programovej rady, rozhodnutie Rady regiónov
a rozhodnutie Rozhodcovského súdu môže byť prijaté aj per rollam, ak si to vyžiada povaha
veci alebo mimoriadna situácia. Na prijatie rozhodnutia takýmto spôsobom je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny členov príslušného orgánu.
Uznesenie orgánu strany podpisuje predseda orgánu a overovateľ, ktorý je určený vždy na
začiatku rokovania príslušného orgánu strany spomedzi prítomných členov.
Kancelár má oprávnenie odmietnuť splniť úlohy vyplývajúce z uznesenia orgánu strany, ktoré
sú v rozpore so zákonom alebo stanovami strany. V takom prípade podá návrh na
Rozhodcovský súd na zrušenie takéhoto uznesenia z vyššie uvedených dôvodov.
Prijaté uznesenia príslušné orgány strany doručia do kancelárie strany, ktorá zabezpečuje ich
archiváciu. Podrobnosti upraví vnútorný predpis.
Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení
platných právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo
sčasti účinné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami a nemajú právo na získanie majetku
vo vlastnom mene, ani na hospodárenie s majetkom strany na vlastný účet.
Sídlo orgánov na celoštátnej úrovni je v sídle strany.

Článok 27
Prechodné ustanovenia.
Do konania ustanovujúceho Republikového snemu rozhoduje o prijatí za člena Prípravný
výbor.
Delegátov ustanovujúceho Republikového snemu určuje Prípravný výbor strany z členov
strany prijatých najneskôr do desiatich dní pred dátumom konania ustanovujúceho
Republikového snemu.
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Ustanovujúci Republikový snem zvolá splnomocnenec Prípravného výboru strany najneskôr
do troch mesiacov od zaregistrovania strany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
písomnou pozvánkou zaslanou delegátom prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do
desiatich dní vopred s uvedením dátumu, času a miesta konania.
V čase po doručení zaregistrovaných stanov splnomocnencovi Prípravného výboru až do
konania ustanovujúceho Republikového snemu vykonáva právomoci a povinnosti kancelára
splnomocnenec Prípravného výboru.
Ustanovujúci Republikový snem vedie predsedníctvo, ktoré tvoria členovia Prípravného
výboru strany.
Rokovací poriadok na ustanovujúci Republikový snem a Volebný poriadok pre voľby orgánov
strany schvaľuje Prípravný výbor.
Pre zachovanie princípu obmeny členov Výkonnej rady, prví zvolení siedmi členovia Výkonnej
rady si následne po vyhlásení výsledkov volieb vylosujú dĺžku funkčného obdobia, a to
nasledovne: štyria členovia na funkčné obdobie dvoch rokov a traja členovia na funkčné
obdobie štyroch rokov.
Pre zachovanie princípu obmeny členov Rozhodcovského súdu, prví zvolení traja členovia súdu
si následne po vyhlásení výsledku volieb vylosujú dĺžku funkčného obdobia, a to nasledovne:
jeden člen na funkčné obdobie dvoch rokov, jeden člen na funkčné obdobie štyroch rokov
a jeden člen na funkčné obdobie šiestich rokov.
Mandát člena Programovej rady získaný v zmysle zaregistrovaných stanov do 24.03.2017 sa
považuje za mandát člena Programovej rady v znení Dodatku č. 1 k zaregistrovaným stanovám.
Takto získané funkčné obdobie člena Programovej rady uplynie dňa 28.03.2019.
Prvým predsedom krajských centier, ktorí boli ustanovení do funkcie postupom v zmysle
článku 21 zaregistrovaných stanov a spĺňajú k 25.03.2017 podmienku členstva v strane, sa
predlžuje funkčné obdobie do 31.12.2017.
V prípade, že sa takýmto spôsobom do funkcie ustanovený predseda krajského centra vzdal
svojej funkcie, ukončil členstvo v strane alebo bol Republikovou radou na návrh predsedu
strany z funkcie predsedu krajského centra odvolaný, zvolá predseda strany do 45 dní krajský
snem, na ktorom sa uskutoční voľba predsedu krajského centra na funkčné obdobie dvoch
rokov.
Článok 28
Zmena stanov.
Stanovy je možné meniť a dopĺňať len rozhodnutím Republikového snemu a to trojpätinovou
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väčšinou všetkých delegátov.
Republikový snem môže s prijatím rozhodnutia o zmene stanov súčasne rozhodnúť o vydaní
úplného znenia stanov.

Článok 29
Účinnosť stanov.
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie SKOK – Európski liberálni demokrati ako
politickej strany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
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