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S T A N O V Y 
politickej strany podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach 

v znení neskorších zmien 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
I. Základné ustanovenia  
 
1. Názov strany je: SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny. 
2. Skratka názvu  strany je:  SZÖVETSÉG – ALIANCIA 
3. Strana je  právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a v súlade so svojimi hodnotami, cieľmi a týmito stanovami a ostatnými 
vnútornými predpismi.  

4. Strana je  právnickou osobou,  ktorá je zapísaná v registri politických strán a politických hnutí  vedenom 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Strana vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej 
republiky, na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.  

5. Rokovacím a zároveň aj pracovným jazykom pre operatívne a administratívne činnosti orgánov, pre vedenie 
vnútrostraníckej agendy je maďarčina, ak sa o tom daný orgán nerozhodne inak. Na rokovaniach orgánov 
strany každý člen strany môže používať svoj materinský jazyk alebo úradný jazyk. V prípade potreby tlmočenie 
a preklady vnútrostraníckych dokumentov a písomnej agendy zabezpečí strana. 

6. Strana svojou organizačnou štruktúrou berie do úvahy zásadu regionalizmu. 
  

 
II. Program strany a jej ciele 

 
1. Strana  zastupuje maďarskú komunitu na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni a zaväzuje sa zastupovať i 

ďalšie národnostné komunity žijúce na Slovensku a ľudí žijúcich v južných a východných regiónoch.  
2. Vyznáva a v praxi presadzuje základné princípy demokracie,  dodržiava princípy právneho štátu. Podporuje 

trhové hospodárstvo založené na princípoch slobodnej súťaže, je zástancom zeleného sociálne trhového 
hospodárstva.  

3. Vyznáva a v praxi presadzuje právo každého občana vzdelávať sa, rozvíjať svoju kultúru a bez obmedzenia 
komunikovať vo svojom materinskom jazyku.  

4. Základné princípy činnosti strany: dodržiavanie zmlúv a dohôd, rešpektovanie rovnosti a dôstojnosti 
partnerov, presadzovanie pravidiel demokratickej politickej kultúry, ako aj otvorenosť, hodnovernosť, 
dôveryhodnosť a predvídateľnosť.  

5. Prijatie a rešpektovanie Ústavy a platných právnych predpisov, platných medzinárodných právnych noriem a 
občianskoprávnych rámcových dohôd (Európska únia, Rada Európy, OSN) a princípov demokratického 
právneho štátu je základným rámcom pôsobenie strany.    

6. Obhajuje súčasnú orientáciu krajiny, jej členstvo v Európskej únii a NATO, pričom základné a najužšie 
partnerstvo vidí v rámci V4 a EÚ. 

7. Usiluje sa o korektné vzťahy a otvorenosť s politickými stranami a politikmi na Slovensku a v Maďarsku. 
Prehlbovanie a rozširovanie maďarsko-maďarských a ďalších cezhraničných vzťahov považuje za obzvlášť 
dôležité. 

8. Presadzuje otvorený a korektný vzťah s predstaviteľmi občianskej spoločnosti,  odborných organizácií a 
médií.   

 
 

Článok 2 
Platformy 

 
1. Platforma je zoskupenie členov strany bez právnej subjektivity na základe obdobných svetonázorových a 

ideových záujmov, ktorá má pomôcť k efektívnemu vykonávaniu politickej činnosti strany.   
2. Strana má tri platformy: Platformu MKP, Platformu Most-Híd, Platformu Összefogás. 
3. Každý člen  strany sa musí prihlásiť k jednej z platforiem.  Člen strany môže byť  súčasne členom iba v jednej 

platforme.  Každý člen  strany môže zmeniť členstvo v platforme s tým, že s prestupom musí súhlasiť prijímacia 
platforma. S prestupom zaniká členovi členstvo v orgánoch strany, a po dobu 3 mesiacov člen nemôže byť 
volený do orgánov strany a nemôže kandidovať vo voľbách, ako kandidát strany.  

4. Činnosť platformy riadi a zastupuje ju predseda platformy. Činnosť a fungovanie platformy upravuje vnútorný  
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poriadok platformy, ktorý prijíma každá platforma sama.     
5. Platformy nominujú a volia svojich delegátov do orgánov strany autonómne, podľa vlastného vnútorného   

poriadku. 
6. Pomery medzi nominantmi platforiem MKP:Most-Híd:Összefogás v jednotlivých orgánoch strany sú 

nasledovné: Republikový kongres a Republiková rada 5:3:2, Republikové predsedníctvo 9:5:4, Republikové 
grémium 2:2:2, Okresné predsedníctvo 3:2:1, Okresné grémium 2:2:2, Rozhodcovská komisia 3:3:3, Revízna 
komisia 3:3:3. 

7. Predsedu strany nominuje Platforma MKP, predsedu Republikovej rady nominuje Platforma Most-Híd, 
podpredsedu nominuje Platforma Összefogás.  

 
 

Článok 3 
Členstvo 

  
 
I. Vznik členstva 

 
1. Členom strany môže byť každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky 

a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý má 18 
rokov veku a je v celom rozsahu spôsobilý na právne úkony a zároveň súhlasí s programom a cieľmi strany 
ako aj s týmito stanovami.   

2. O členstvo v strane treba požiadať písomnou prihláškou Prihláška obsahuje označenie platformy, v ktorej 
mieni žiadateľ o členstva pôsobiť.   Podrobnosti o obsahových záležitostiach prihlášky, postupu prijímania 
a registrácie členov strany upravuje  Organizačný poriadok strany. Na vznik členstva nevzniká podaním úplnej 
prihlášky právny nárok. 

3. Strana vedie centrálnu evidenciu členov strany v rozsahu stanovenom zákonom a v Organizačnom poriadku. 
4.  O prijatí za člena strany rozhoduje Platforma, ktorú žiadateľ uviedol v prihláške.   

 
 

II. Práva a povinnosti člena  
 

1. Člen strany v súlade s týmito Stanovami a Organizačným poriadkom strany má právo najmä: 
a. voliť a byť volený, alebo menovaný do orgánov strany  
b. podať  personálne  návrhy  do jednotlivých orgánov strany, 
c. aktívne sa zúčastňovať na činnosti strany, 
d. spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a 

programu strany  ktorémukoľvek orgánu strany, 
e. na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach činnosti strany, 
f. zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti a slobodne sa  

vyjadrovať na nich  k prerokovaným záležitostiam,  
g. prerušiť alebo ukončiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito Stanovami. 

2. Člen strany má povinnosť: 
a. presadzovať ciele a základné princípy programu strany, 
b. dodržiavať Stanovy a Organizačný poriadok strany 
c. zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal, 
d. dodržiavať rozhodnutia jednotlivých orgánov strany, 
e. na základe rozhodnutia republikového  predsedníctva platiť riadne a včas členské príspevky vo výške 

stanovenej v rozhodnutí republikového  predsedníctva, 
f. vedome neohrozovať záujmy strany pri plnení jej programových cieľov a zdržať sa konaní príp. vyjadrení, 

ktoré sú v rozpore so základným programom a hodnotami  strany,  
g. oznámiť strane všetky zmeny, ktoré nastali v údajoch uvedených v prihláške podľa článku 3. bod I. týchto 

Stanov.   
 
 

III. Zánik  a pozastavenie členstva 
 
1. Členstvo v strane zaniká: 

a. úmrtím člena, 
b. písomným oznámením o vystúpení zo strany;  členstvo  zaniká  dňom jeho  doručenia strane,   
c. vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia; členstvo zaniká dňom vzniku členstva v inej 
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politickej strane príp. politickom hnutí, 
d. zmenou trvalého pobytu mimo územia  Slovenskej republiky  
e. stratou podmienky štátneho občianstva, 
f. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení  spôsobilosti na právne úkony, členstvo zaniká dňom  

nadobudnutia  právoplatnosti  tohto rozhodnutia, 
g. právoplatnosťou rozhodnutia súdu o odsúdení člena strany za  akýkoľvek trestný čin, 
h. nezaplatením členského príspevku ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na jeho zaplatenie na základe 

písomnej výzvy, 
i. vylúčením zo strany. 

2. Dôvodom na vylúčenie zo strany je: 
a. uvedenie nepravdivých údajov v prihláške za člena  podľa článku 3 bod I. Stanov, 
b. konanie v rozpore so záujmami platformy, v ktorej člen strany pôsobí,  
c. závažné porušenie príp. opakované porušenie povinností člena uvedených v článku 3. bod II Stanov, 
d. konanie člena strany, ktoré poškodzuje dobré meno strany a/alebo zvolených predstaviteľov strany, 

funkcionárov a/alebo konanie, ktoré je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,   
e. kandidatúra člena na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, 

koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislého kandidáta bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu republikového   predsedníctva.  

f. ak sa aktívne podieľa na založení novej politickej strany alebo politického hnutia 
3. O vylúčení člena zo strany  a o pozastavení  členstva rozhoduje Rozhodcovská komisia   na základe návrhu tej 

platformy, ktorej je dotknutá osoba členom. 
4. Rozhodnutie o vylúčení zo strany musí obsahovať dôvod vylúčenia ako aj odôvodnenie rozhodnutia, ktoré 

musí byť členovi doručené. Proti rozhodnutiu o vylúčení člena dotknutý člen je oprávnený podať odvolanie 
na Republikové predsedníctvo , a to do pätnástich dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, ktoré má 
odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje Republikové predsedníctvo  do tridsiatich dní odo dňa obdržania 
odvolania.  Rozhodnutie Republikového predsedníctva je končeným rozhodnutím a nie je možné sa proti 
nemu odvolať. 

5. Rozhodcovská komisia   môže pre dôvody, kvôli ktorým môže byť člen vylúčený zo strany rozhodnúť aj 
o pozastavení členstva v strane na obdobie, kým o vylúčení nebolo konečným rozhodnutím rozhodnuté.  
Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety obsahuje dôvod pozastavenia členstva, odôvodnenie ako aj obdobie 
pozastavenia členstva, ktoré sa doručuje dotknutému členovi. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nie je možné 
podať  odvolanie.   

6. Členstvo sa pozastavuje ustanovením člena do funkcie, pri ktorej všeobecne záväzné právne predpisy vylučujú 
členstvo v politickej strane, hnutí.  Členstvo sa pozastavuje členovi, voči ktorému bolo vznesené obvinenie zo 
spáchania trestného činu.  O zrušení pozastavenia členstva rozhoduje Rozhodcovská komisia , ak pominuli 
dôvody na pozastavenie členstva.    

7. Člen môže požiadať Republikové predsedníctvo  o pozastavenie členstva na určité  obdobie a to aj bez 
uvedenia dôvodu. V takom prípade sa členstvo pozastavuje dňom doručenia žiadosti strane.  Uplynutím 
obdobia, na ktoré požiadal člen pozastaviť svoje členstvo v strane, sa jeho členstvo  automaticky obnovuje. 
Pred uplynutím obdobia dotknutý  člen môže požiadať Republikové predsedníctvo  o obnovenie členstva.  

8. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany, člen nemôže byť volený do orgánov 
strany a nemá povinnosť platiť členský príspevok.   

 
 

Článok 4 
Organizačná štruktúra strany 

 
I. Všeobecné ustanovenia o orgánoch  

 
1. Členom orgánu strany môže byť iba člen strany.  
2. Zasadnutie orgánov strany je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

príslušného orgánu. 
3. Ak nie je v Stanovách určené inak, orgány strany prijímajú svoje rozhodnutia a uznesenia jednoduchou 

(nadpolovičnou) väčšinou hlasov prítomných členov príslušného orgánu. K rozhodnutiu kvalifikovanou 
väčšinou hlasov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov príslušného orgánu, ak 
v Stanovách alebo v Organizačnom poriadku strany nie je upravené inak.   

4. Voľba členov jednotlivých orgánov  strany a kandidátov strany do volieb prebieha tajným hlasovaním, ak 
v Stanovách alebo v Organizačnom poriadku strany nie je upravené inak.  

5. Ak Stanovy alebo Organizačný poriadok strany inak neurčia, všeobecné funkčné obdobie členov orgánov 
strany je štvorročné. Pred uplynutím funkčného obdobia člena orgánu môže orgán, ktorý ho zvolil,  odvolať 
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z tejto funkcie  a zároveň zvoliť nového člena orgánu. Členstvo v orgáne zaniká aj vzdaním sa členstva. Ak 
Stanovy alebo Organizačný poriadok strany inak neupravia, funkcia člena orgánu zaniká voľbou nového člena 
príslušného orgánu; to neplatí pre funkciu štatutárneho orgánu. 

6. Podrobnosti o pravidlách súvisiacich s rokovaniami orgánov strany (zvolávanie, príprava, obsah a postup pri 
rokovaní), s hlasovaním orgánov, so vzdaním sa funkcie a zánikom  funkcie upravuje Organizačný poriadok 
strany.    

7. Orgány strany môžu rozhodnutím vytvárať poradné odborné komisie, ktoré nie sú orgánmi strany.  
8. Z rokovania každého orgánu strany sa vyhotovuje písomná zápisnica. Rozhodnutia sa prijímajú formou 

uznesenia.  
 
 
II. Organizačná štruktúra 

 
1. Organizačnú štruktúru na miestnej úrovni tvoria: 

a. Členská schôdza  
b. Predsedníctvo  miestnej organizácie 
c. Predseda miestnej organizácie 

 
2. Organizačnú štruktúru na okresnej úrovni tvoria:  

a. Okresná konferencia 
b. Okresné predsedníctvo 
c. Okresný predseda a podpredsedovia 
d. Okresné grémium 

 
3. Organizačnú štruktúru na krajskej úrovni tvorí:  

 
Krajská rada 

 
4. Organizačnú štruktúra na republikovej úrovni tvoria:   

a. Republikový kongres; 
b. Republiková rada; 
c. Republikové predsedníctvo; 
d. Predseda a podpredseda;   
e. Republikové grémium; 
f. Rozhodcovská komisia;   
g. Revízna komisia. 

 
 

Článok 5 
Organizačná štruktúra na miestnej úrovni 

 
 
I. Všeobecné ustanovenia o miestnych organizáciách 
 
1. Členovia strany sa spravidla združujú v miestnych organizáciách, ktoré vykonávajú činnosť na základe princípu 

samosprávy. Miestna organizácia je základným organizačným prvkom    strany s územnou pôsobnosťou a bez 
právnej subjektivity. Miestnu organizáciu tvoria minimálne piati členovia strany. 

2. V rámci miestnej organizácie minimálne piati členovia strany môžu pôsobiť v platformách strany na miestnej 
úrovni.   

3. Miestna organizácia postupuje a zaväzuje sa v mene strany v spoločenských, politických a volebných 
záležitostiach v súlade s týmito Stanovami na miestnej úrovni.  Miestna organizácia strany nemá  právo  
nadobúdať majetok  príp. majetkové práva vo vlastnom mene a ani na hospodárenie s majetkom strany na 
vlastný účet. Okrem vecí vymedzených v tomto odseku miestna organizácia nemá právo konať a zaväzovať sa 
v mene a na účet strany.  

4. Podrobnosti o vzniku, zániku miestnych organizácií, o jej štruktúre a kompetenciách upravuje Organizačný 
poriadok strany.  
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II. Členská schôdza 
 
1. Najvyšším orgánom miestnej organizácie je členská schôdza, ktorá zasadá aspoň raz ročne. Členskú schôdzu 

zvoláva predseda miestnej organizácie vždy podľa potreby. V prípade, ak o to požiada jedna tretina všetkých 
členov miestnej organizácie, jej predseda je povinný zvolať členskú schôdzu najneskôr do siedmich 
pracovných dní po obdržaní žiadosti o zvolanie členskej schôdze.  

2. Členská schôdza pozostáva zo všetkých členov miestnej organizácie. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:   
a. voľba a odvolanie predsedu miestnej organizácie; 
b. voľba a odvolanie podpredsedu, alebo podpredsedov miestnej organizácie na návrh príslušných 

platforiem, ak je v rámci miestnej organizácie vytvorených viac platforiem; 
c. zriadenie predsedníctva miestnej organizácie , voľba a odvolanie jeho  členov   
d. schvaľovanie kandidátov, kandidátnej listiny pre voľby do orgánov miestnej samosprávy, schvaľovanie 

predvolebných koalícií do orgánov miestnej samosprávy,  
e. schvaľovanie delegátov strany do príslušných okrskových a miestnych volebných komisií, 

3. Podrobnosti a spôsob vykonávania kompetencií uvedených v odseku  2. tohto bodu  upravuje Organizačný 
poriadok strany. 

4. Platforma na miestnej úrovni sa môže odvolať s odôvodnením proti rozhodnutiu členskej schôdze 
o kandidátovi, kandidátnej listiny pre voľby do orgánov územnej samosprávy na okresné predsedníctvo. 
Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok strany. 

 
 
III.  Predsedníctvo miestnej organizácie 

 
1. V prípade, ak počet členov miestnej organizácie presiahne  25, členská schôdza miestnej organizácie je 

oprávnená zriadiť predsedníctvo miestnej organizácie.   
2. Minimálny počet členov predsedníctva miestnej organizácie  je 6.  Členom predsedníctva miestnej organizácie  

je predseda miestnej organizácie, podpredseda /podpredsedovia miestnej organizácie/ a ďalší členovia 
zvolení členskou schôdzou miestnej organizácie podľa podmienok stanovených v Organizačnom poriadku.   

3. V prípade zriadenia viac platforiem v rámci miestnej organizácie, každá platforma nominuje jedného 
podpredsedu miestnej organizácie , okrem platformy, ktorá nominuje predsedu miestnej organizácie.  

4. Predsedníctvo miestnej organizácie  je výkonným orgánom na miestnej úrovni,  vykonáva uznesenia členskej 
schôdze. V prípade zriadenia predsedníctva miestnej organizácie , pôsobnosť členskej schôdze podľa bodu II. 
odsek 2. písm. e) tohto článku vykonáva predsedníctvo miestnej organizácie.  

5. Predsedníctvo miestnej organizácie  vedie  predseda miestnej organizácie.  Zasadnutie miestneho 
predsedníctva zvoláva miestny predseda vždy podľa potreby.  
 
 

IV. Predseda miestnej organizácie  
 

1. Činnosť miestnej organizácie riadi jej predseda.   
2. Predseda miestnej organizácie zodpovedá za činnosť miestnej organizácie.   
3. Vedie evidenciu o členoch strany v miestnej organizácii vrátane ich príslušnosti k platforme strany.  
 
 

Článok 6 
Organizačná štruktúra na okresnej a krajskej úrovni 

 
 

I. Okresná konferencia 
 

1. Okresná konferencia je najvyšším orgánom strany v danom  okrese. Delegátmi okresnej konferencie  s 
hlasovacím právom sú  členovia strany  delegovaní platformami strany MKP:Most-Híd:Összefogás v pomere 
3:2:1. Počet členov okresnej konferencie  určí Republiková rada. Zoznam  delegátov okresnej konferencie  
vedie okresné predsedníctvo.   

2. Okresná konferencia zasadá minimálne raz za dva roky. Zasadnutie okresnej konferencie  zvoláva okresný 
predseda. V prípade, ak o to požiada jedna tretina miestnych organizácii alebo jedna platforma v danom 
okrese,  okresný  predseda   je povinný zvolať okresnú konferenciu  najneskôr do tridsiatich  kalendárnych  
dní po obdržaní žiadosti o zvolanie okresnej konferencie. 

3. Do pôsobnosti okresnej konferencie patrí:  
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a. voľba  okresného predsedu na základe návrhu okresného grémia,   odvolanie  okresného predsedu, 
b. určenie počtu členov  okresného predsedníctva  
c. na návrh platforiem schvaľuje členov okresného predsedníctva  
d. schvaľovanie okresného volebného programu strany 
e. na návrh  okresného predsedníctva  schvaľuje kandidátne listiny do orgánov samosprávnych krajov 
f. na návrh okresného predsedníctva schvaľuje návrh na kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,  

4. Podrobnosti a spôsob vykonávania kompetencií uvedených v odseku 3. tohto bodu upravuje Organizačný 
poriadok strany. 

5. Platforma na okresnej úrovni sa môže odvolať s odôvodnením proti rozhodnutiu okresnej konferencie 
o kandidátovi na predsedu samosprávneho kraja, kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov na krajskú radu. Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok strany. 

 
 
II. Okresné predsedníctvo  

 
1. Výkonným orgánom strany v okrese je okresné predsedníctvo. Okresné predsedníctvo má minimálne  12 

členov a maximálne 18 členov.  Počet členov okresného predsedníctva určí okresná konferencia. Členov 
Okresného predsedníctva delegujú platformy MKP:Most-Híd:Összefogás v pomere 3:2:1.     

2. Okresné predsedníctvo zo svojich radov  volí dvoch podpredsedov, a to spôsobom, aby každá platforma mala 
zastúpenie vo funkciách predsedu alebo podpredsedu.  

3. Do pôsobnosti okresného predsedníctva patrí navrhovanie koalície pri voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov, o návrhoch okresných predsedníctiev   rozhoduje krajská rada.   

4. Okresné predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť okresnej konferencii a  na zasadnutí  okresnej konferencie 
predkladá správu o činnosti strany v okrese. 

5. Okresné predsedníctvo vykonáva uznesenia okresnej konferencie, Republikovej rady a Republikového 
kongresu. 

6. Okresné predsedníctvo vedie evidenciu miestnych organizácií a evidenciu členov  v okrese vrátane ich 
príslušnosti k príslušnej platforme.  Rozhoduje o určení delegátov strany do okresných volebných komisií.  

7. Okresné predsedníctvo môže zriadiť okresnú kanceláriu, ktorá zabezpečí činnosť strany v rámci okresu po 
stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej. Okresnú kanceláriu vedie okresný 
tajomník, ktorého vymenúva a odvoláva príslušný okresný predseda.  
   
 

III. Okresný  predseda  
 
1. Okresný predseda vedie a zabezpečuje činnosť okresného predsedníctva. Podľa potreby, najmenej však raz 

za šesť mesiacov zvoláva  zasadnutie okresného predsedníctva.    
2. Okresný predseda  zodpovedá za hospodárenie a za politickú činnosť   strany v danom okrese.  
 
 
IV. Okresné grémium   

 
1. Okresné grémium má šesť členov.  Členov okresného grémia vymenúvajú  jednotlivé platformy v rámci okresu 

v pomere 2:2:2.  
2. Do pôsobnosti okresného grémia patrí výlučne navrhovanie kandidáta na okresného predsedu.  Návrh 

kandidáta okresné grémium predloží okresnému predsedníctvu minimálne 7 kalendárnych dní pred  
plánovaným začatím zasadnutia okresnej konferencie. Ak to tak neurobí, návrhy kandidátov na okresného 
predsedu je  oprávnené podať okresnej konferencii republikové predsedníctvo.   

3. Okresné grémium rozhoduje  uznesením, ktoré prijíma so súhlasom päť šestín všetkých členov.      
 

 
V. Krajská rada 

 
1. Krajskú radu tvoria členovia delegovaný platformami MKP:Most-Híd:Összefogás v pomere 5:3:2. Krajská rada 

má 10 členov.    
2. Do pôsobnosti krajskej rady patrí: 

a. koordinácia činnosti okresných predsedníctiev v príslušnom kraji, 
b. schvaľovanie koalície pred a po voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
c. rozhodnutie o podpore nezávislého kandidáta alebo kandidáta z inej strany na predsedu samosprávneho 

kraja  
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d. z kandidátov navrhovaných okresnými konferenciami v príslušnom kraji schvaľuje kandidáta na predsedu 
samosprávneho kraja 

e. v nadväznosti na činnosť samosprávneho kraja určuje krajský program strany 
3. Pôsobnosť krajskej rady podľa  odseku 2. písm. b) a  c) vo výnimočnom prípade - ak rozhodnutie krajskej rady 

porušuje základné princípy a smerovanie strany - vykonáva republikové predsedníctvo. Podrobnosti upravuje 
Organizačný poriadok strany.  

4. Krajská rada môže prijímať a predkladať personálne návrhy pri obsadení štátnych orgánov na území 
samosprávneho kraja a zároveň aj predkladať  vecné návrhy jednotlivým  orgánom strany. 

 
 

Článok 7 
Organizačná štruktúra na republikovej úrovni 

 
 

I. Republikový kongres 
 

1. Republikový kongres je najvyšším orgánom strany. Počet členov Republikového kongresu je 150.  
2. Delegátmi Republikového kongresu s hlasovacím právom sú  členovia strany  delegovaní platformami   

MKP:Most-Híd:Összefogás v pomere 5:3:2. Zoznam  delegátov  Republikového kongresu   strany vedie 
sekretariát.   

3. Republikový kongres strany zvoláva Republikové  predsedníctvo strany podľa potreby, najmenej raz za dva  
roky.   

4. Republikové Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadny kongres , ak o to požiada  minimálne jedna tretina 
okresných predsedníctiev alebo jedna platforma.   

5. Do pôsobnosti Republikového kongresu patrí: 
a. schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov 

činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,  
b. voľba a odvolanie predsedu strany,  
c. voľba a odvolanie podpredsedu strany, 
d. voľba a odvolanie  členov Republikového predsedníctva strany, 
e. voľba a odvolanie predsedu Republikovej rady, 
f. voľba a odvolanie všetkých členov Rozhodcovskej a Revíznej komisie, 
g. rozhodovanie o programových prioritách strany, 
h. rozhodovanie o zlúčení strany s inou stranou, o  dobrovoľnom zrušení strany a vymenovania likvidátora. 

6. Republikový kongres rozhoduje uzneseniami. Republikový kongres nemôže prijímať rozhodnutia mimo 
rokovania (per rollam), okrem obdobia vyhláseného núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.   

7. Voľbe členov Republikového predsedníctva predchádza vždy zvolenie predsedu a podpredsedu strany. Voľba 
členov Republikového predsedníctva vždy prebieha vcelku (en bloc) na základe predloženého návrhu 
predsedom strany. Predseda návrh predloží na základe návrhov jednotlivých platforiem. Pri voľbe členov 
Rozhodcovskej a Revíznej komisie republikový kongres podľa výsledkov týchto volieb určí najmenej troch 
náhradníkov do funkcie člena každého z uvedených orgánov pre prípad zániku funkcie člena orgánu počas 
príslušného funkčného obdobia z iného dôvodu, ako je odvolanie.  

 
 
II. Republiková rada   

 
1. Republiková rada má  70 členov.  Členmi Republikovej rady s hlasovacím právom sú členovia Republikového 

predsedníctva a ďalší členovia delegovaní platformami MKP:Most-Híd:Összefogás v pomere 5:3:2. Pri 
delegovaní členov Republikovej rady platformy sa snažia o zabezpečenie dostatočného zastúpenia 
jednotlivých regiónov.    

2. Činnosť Republikovej rady riadi predseda republikovej rady zvolený Republikovým kongresom. Funkčné 
obdobie predsedu republikovej rady je štvorročné.  

3. Zasadnutia Republikovej rady zvoláva jej  predseda  podľa potreby. Predseda republikovej rady je povinný 
zvolať zasadnutie rady na žiadosť Republikového predsedníctva alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov 
rady alebo na žiadosť jednej platformy, a to najneskôr  do tridsiatich kalendárnych dní po obdržaní žiadosti 
o zvolanie zasadnutia Republikovej rady.  Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok strany.   

4. Zasadnutia rady vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti člen Republikového predsedníctva určený 
Republikovým predsedníctvom. 

5. Republiková rada: 
a. koordinuje činnosť strany; 
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b. kontroluje realizáciu programu strany a uznesení republikového kongresu; 
c. schvaľuje politické vyhlásenia; 
d. prijíma záväzné uznesenia; 
e. schvaľuje kandidátne listiny v celku (en bloc) pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho 

parlamentu,  
f. schvaľuje volebnú a vládnu koalíciu s inými stranami a rozhoduje o vystúpení z takejto koalície; 
g. prijíma Organizačný poriadok strany a schvaľuje jeho zmeny; 
h. rozhodovať o ďalších  záležitostiach, ktoré nie sú stanovami alebo zákonom vyhradené do právomoci iných 

orgánov strany.  
6. Republiková rada rozhoduje uzneseniami, môže prijímať rozhodnutia mimo rokovania (per rollam). Uznesenia  

podľa odseku 5 písm. e/ a f/, sa  prijímajú  kvalifikovanou väčšinou.  
 
 

III. Republikové predsedníctvo   
 
1. Republikové predsedníctvo je výkonným orgánom strany, ktoré riadi stranu a prijíma rozhodnutia 

o politickom vedení strany. Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému kongresu.  
2. Republikové predsedníctvo má  18  členov . Členov Republikového predsedníctva navrhujú  platformy 

MKP:Most-Híd:Összefogás v pomere 9:5:4. Členmi Republikového predsedníctva sú:   
a. predseda strany, 
b. podpredseda  strany,   
c. predseda republikovej rady 
d. predsedovia platforiem  
e. ďalší členovia zvolení Republikovým kongresom.   

3. Funkčné obdobie členov Republikového  predsedníctva je štvorročné.  
4. Do pôsobnosti Republikového predsedníctva patrí:  

a. zvolávanie Republikového kongresu,  
b. rozhodovanie o politickom vedení strany  a o stratégií pri plnení programových  cieľov,  
c. poveruje členov Republikového predsedníctva vedením republikových odborných komisií,  
d. prijímanie, zmena príp. zrušenie vnútorných predpisov strany, ak ich schvaľovanie nie je stanovami 

vyhradené inému orgánu strany, 
e. rozhodovanie  o povinnosti platiť členské príspevky  vrátane ich výšky, 
f. schválenie rozpočtu strany na príslušný kalendárny rok, schválenie  účtovnej závierky   a výročnej správy 

strany, kontrola hospodárenia strany, 
g. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam Rozhodcovskej komisie,  
h. vykonáva rozhodnutia Republikového kongresu a Republikovej rady, 
i. rozhodovanie vo veciach zverených do jeho kompetencii podľa týchto Stanov strany 
j. schválenie nominácie strany do orgánov verejnej moci, 
k. na návrh predsedov platforiem schvaľuje zoznam vybraných obcí a v prípade týchto obcí – ak bolo podané 

odvolanie podľa článku 5. bod II. odsek 4  – konečným rozhodnutím schvaľuje kandidáta do volieb do 
miestnej samosprávy. Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok strany.  

5. Republikové predsedníctvo zodpovedá za odbornú  politiku a obsahovú činnosť strany, ako aj za odbornú 
činnosť strany, na ktorú dohliada podpredseda strany.   

6. Republikové predsedníctvo  rozhoduje uzneseniami. Republikové predsedníctvo  môže prijímať rozhodnutia 
mimo rokovania (per rollam). 

7. Uznesenia podľa odseku 4 písm. c/ sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou.  
8. Rokovanie Republikového predsedníctva zvoláva a vedie predseda strany alebo ním poverený člen 

Republikového predsedníctva. V prípade, ak o to požiada jedna tretina členov Republikového predsedníctva 
alebo jedna platforma, predseda strany je povinný do siedmich pracovných dní zvolať rokovanie 
Republikového predsedníctva. Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok strany. 

9. Republikové predsedníctvo zasadá podľa potreby, spravidla dvakrát mesačne.    
 
 
IV. Predseda, predseda Republikovej rady a  podpredseda 

 
1. Predseda je štatutárnym orgánom strany.   
2. Funkčné obdobie predsedu je štvorročné.  
3. Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:  

a. zvolávanie a vedenie Republikového predsedníctva;   
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b. predkladanie politických a iných správ na zasadnutia Republikového  predsedníctva a Republikového 
kongresu,  

c. koordinácia činnosti členov Republikového predsedníctva; 
d. zabezpečenie vnútorného fungovania strany,  
e. plnenie programových a politických cieľov, 
f. zastupovanie  strany navonok,  koordinácia vnútropolitickej a zahraničnopolitickej aktivity strany, 
g. vymenovanie a odvolanie riaditeľa strany, návrh predsedu na riaditeľa strany schvaľuje Republikové 

predsedníctvo.  
4. Predseda republikovej rady zvoláva, vedie zasadnutia, dohliada na realizáciu uznesení Republikovej rady a 

koordinuje činnosť orgánov strany. 
5. Podpredseda strany koordinuje obsahové činnosti strany a činnosť odborného think-tanku.   
6. Za výkon funkcie zodpovedajú Republikovému kongresu.  

  
 

V. Republikové grémium  
   
1. Republikové grémium  tvoria: predseda strany, predseda republikovej rady, podpredseda strany 

a predsedovia jednotlivých platforiem. O prípadnom zastúpení rozhoduje platforma. 
2. Republikové grémium má výlučnú právomoc predkladať návrhy pri schvaľovaní:  

a. kandidátnej listiny pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky;   
b. rozpočtu strany, 
c. nominácie strany do orgánov verejnej moci, 
d. vstupu strany do vládnej koalície a vystúpenia strany z vládnej koalície, 
e. stanov a Organizačného poriadku strany a ich zmien. 

3. Republikové grémium rozhoduje o návrhoch uzneseniami, ktoré prijíma so súhlasom všetkých jeho členov.   
4. Rokovanie republikového grémia zvoláva a vedie predseda strany alebo ním poverená osoba. Svoje návrhy 

predkladá Republikovému predsedníctvu vo veci uvedenej v odseku 2 písm. b., najneskôr 7 kalendárnych dní 
pred  plánovaným uskutočnením zasadnutia Republikového predsedníctva, a vo veciach uvedených v odseku 
2 písm. e. predkladá najneskôr 7 kalendárnych dní pred  plánovaným uskutočnením zasadnutia 
Republikového kongresu.  

 
 

VI.  Rozhodcovská komisia  
 

1. Rozhodcovská komisia je rozhodcovským orgánom  strany. Má 9 členov, ktorí sú volení Republikovým 
kongresom v pomere 3:3:3. Členov navrhujú jednotlivé platformy.   

2. Funkcia člena Rozhodcovskej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu strany, s funkciou člena 
Republikového predsedníctva, s funkciou riaditeľa strany ako aj s funkciou člena Revíznej komisie. 

3. Rozhodcovská komisia: 
a. rozhoduje o sporoch, ktoré vzniknú medzi orgánom a členmi strany, medzi členmi strany navzájom alebo 

medzi orgánmi strany navzájom, 
b. rozhoduje o vylúčení člena , o pozastavení členstva a o jeho obnovení na základe návrhu Platformy, 

minimálne 7 hlasmi,  
c. podáva záväzný výklad stanov, 
d. rozhoduje o súlade rozhodnutí orgánov strany s internými predpismi  strany a so stanovami. 

4. Členovia Rozhodcovskej komisie si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu komisie. Rozhodcovská 
komisia sa schádza podľa potreby. Rokovanie zvoláva a vedie predseda komisie príp. ním poverený člen 
komisie.   

5. Činnosť a spôsob rozhodovania Rozhodcovskej komisie upravuje Organizačný poriadok strany.  
 
 

VII. Revízna komisia  
 

1. Revízna  komisia je kontrolným  orgánom strany. Má 9 členov, ktorí sú volení Republikovým kongresom 
v pomere 3:3:3:. Členov navrhujú jednotlivé platformy. 

2. Funkcia člena revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu strany, s funkciou člena Republikového 
predsedníctva, s funkciou riaditeľa strany ako aj s funkciou člena Rozhodcovskej komisie. 

3. Revízna  komisia: 
a. vykonáva dohľad nad plnením rozpočtu, hospodárením strany a jeho súladom so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými predpismi strany, 
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b. preskúmava výročnú správu a účtovnú závierku strany a predkladá o tom správu Republikovému 
predsedníctvu strany.  

4. Členovia Revíznej  komisie si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu komisie. Revízna komisia sa 
schádza podľa potreby.  Rokovanie zvoláva a vedie predseda komisie príp. ním poverený člen komisie.   

5. Členovia revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov súvisiacich s činnosťou 
strany a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené  v súlade so skutočnosťou. 

6. Činnosť a spôsob rozhodovania revíznej  komisie upravuje Organizačný poriadok strany.  
 
 
VIII. Sekretariát  

 
1. Sekretariát zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej.  
2. Na čele sekretariátu je riaditeľ strany. Riaditeľ je vymenúvaný do funkcie bez časového obmedzenia, ak to 

predseda strany  vo svojom rozhodnutí neurčil inak.  
3. Riaditeľ zodpovedá za riadny chod a plnenie úloh sekretariátu v zmysle stanov, vnútorných dokumentov 

a rozhodnutí jednotlivých orgánov.  
4. Riaditeľ alebo ním poverená osoba sa môže zúčastniť rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany s poradným 

hlasom.  
5. Za výkon činnosti zodpovedá riaditeľ predsedovi strany. 
6. Podrobnosti o vnútornej štruktúre a organizácii sekretariátu, o náplni práce jednotlivých pracovníkov a ich 

oprávneniach a povinnostiach určí Organizačný poriadok strany.  
 

Článok 8 
Štatutárny orgán strany a spôsob konania v mene strany 

 
1. Štatutárnym orgánom strany je jej predseda. Predseda koná  a podpisuje v mene  strany vo všetkých veciach 

samostatne a to tak, že k napísanému  alebo vytlačenému názvu strany  príp. k skratke názvu strany 
a označeniu funkcie pripája svoj vlastnoručný podpis.   

2. Štatutárny orgán strany je zodpovedný za hospodárenie strany, koná v mene strany, podpisuje právne úkony 
a v mene strany vykonáva práva zamestnávateľa.   

3. Predseda strany je oprávnený po odsúhlasení republikovým predsedníctvom na základe osobitného 
plnomocenstva poveriť inú osobu, aby v rozsahu vymedzenom v plnomocenstve táto osoba konala v mene  
strany.   

4. V prípade, ak predseda preukázateľne dlhodobo nemôže vykonávať svoju funkciu, predsedu v plnom rozsahu 
zastupuje predseda republikovej rady. 

 
 

Článok 9 
Hospodárenie, zrušenie a zánik strany 

 
I. Zásady hospodárenia 
 
1. Strana hospodári podľa rozpočtu schváleného Republikovým predsedníctvom  v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, stanovami a vnútornými predpismi strany.  Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje 
na kalendárny rok. 

2. Strana účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle príslušných právnych predpisov.  
3. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú, 

ani neručia.  
4. Príjmami strany sú:  

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. príjmy z pôžičiek a úverov 
g. príspevky zo štátneho rozpočtu 
h. iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov 

5. Strana je povinná viesť príslušné evidencie podľa zákona. Vnútorné predpisy v súlade so zákonom 
a stanovami podrobnejšie upravia pravidlá, postupy a podmienky vedenia príslušných evidencii vrátane 
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podmienok prijímania príslušných príjmov.  Všetky orgány strany sú povinné dbať o to, aby majetok strany 
bol využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so stanovami.  

6.  Podrobnosti o hospodárení strany upravujú Zásady hospodárenia strany schválené republikovým  
predsedníctvom strany.  

 
 
II. Zrušenie a zánik strany; spôsob naloženia s majetkovým zostatkom.    
 
1. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo 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 správneho súdu o rozpustení strany 
e. z iných dôvodov podľa  zákona  

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

4. Na zrušenie strany bez likvidácie  a na  prípadnú likvidáciu strany sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona.  
5. V prípade zrušenia strany s likvidáciou,  rozhodnutie republikového kongresu o zrušení strany s likvidáciou 

okrem iného  obsahuje aj vymenovanie likvidátora a výšku jeho odmeny.  Majetkový zostatok, ktorý vyplynie 
z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na mimovládnu neziskovú organizáciu, príp. organizácie, ktoré 
určí kongres   

 
 

Článok 10 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Na právne vzťahy neupravené v týchto Stanovách sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 85/2005 Z.z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znp. 
2. Tieto Stanovy je možné meniť a dopĺňať výlučne na základe rozhodnutia Republikového kongresu. 
3. Týmito novými stanovami strany, zaregistrovanej dňa 22.10.2019 pod číslom reg.: SVS-OVR1-2019/032394, 

sa zrušujú stanovy strany zaregistrované dňa 22.10.2019 a ich zmena č. 1 zaregistrovaná dňa 22.11.2019. 
4. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Republikovým kongresom a účinnosť dňom ich 

registrácie  ministerstvom.   
 

 


