Stanovy SDKÚ-DS
Článok I.
Program a ciele činnosti
1.1.

SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
sa hlási k slovenským a európskym tradíciám slobody, kresťanstva a
humanizmu, odkazu zápasu za sebaurčenie, odkazu Slovenského národného
povstania a odkazu Novembra 1989.

1.2.

SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
odmieta všetky ideológie, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv a
základných slobôd, šíreniu strachu a nenávisti a odmieta všetky formy
radikalizmu, populizmu a totality.

1.3.

SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
presadzuje princípy občianskej spoločnosti, právneho štátu, slobodného trhu,
udržateľného rozvoja, rovných príležitostí, ochrany menšín a efektívneho štátu.

1.4.

SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
podporuje myšlienku Európskej únie ako priestoru slobodnej spolupráce
rovnoprávnych členov a myšlienku Severoatlantickej aliancie ako obranného
zväzku, zasadzuje sa o rešpektovanú pozíciu Slovenskej republiky v týchto i
ďalších euroatlantických organizáciách a dobré vzťahy partnerských krajín
strednej Európy.

1.5.

SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
je reprezentantom podobne zmýšľajúcich občanov a bude vytvárať priestor na
vstup týchto občanov ku správe vecí verejných.

1.6.

SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
bude vždy dbať na to, aby rozhodnutia o povinnostiach jednotlivcov a
právnických osôb na akejkoľvek úrovni, vrátane európskej, boli prijímané len v
nevyhnutnom rozsahu, po zodpovednej verejnej debate, v súlade s vôľou
občanov a len inštitúciami, ktorých obsadenie a chod je riadený slobodnými a
rovnými voľbami.
Článok II.
Názov
Názov politickej strany je SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, skrátene SDKÚ – DS.
Článok III
Sídlo
Sídlom SDKÚ – DS - Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie –
Demokratickej strany je Bratislava. Adresa sídla SDKÚ – DS - Slovenskej
demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany je Šancová 4018/70,
811 05 Bratislava.

Článok IV.
Konanie v mene SDKÚ-DS
Štatutárnym orgánom SDKÚ – DS - Slovenskej demokratickej a kresťanskej
únie – Demokratickej strany je prvý podpredseda, ktorý koná v jej mene. Pri
písomných úkonoch koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu
strany, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
Článok V.
Vznik členstva
5.1.

Členom SDKÚ – DS - Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie –
Demokratickej strany (ďalej len “SDKÚ-DS” alebo “strana”) sa môže stať štátny
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 dosiahol vek 18 rokov, nie je členom inej politickej
strany alebo hnutia a súhlasí so stanovami a programom SDKÚ - DS.
Podmienky členstva musia byť splnené po celú dobu trvania členstva, inak
členstvo zanikne.

5.2.

Členstvo v SDKÚ-DS vzniká rozhodnutím o prijatí na základe prihlášky
doručenej do sídla strany. O prijatí rozhoduje prvý podpredseda. Podrobnosti
o prijímaní a evidencii členov upraví smernica.

5.3.

Podmienkou prijatia je najmä spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
bezúhonnosť. Na vznik členstva nie je právny nárok.
Článok VI.
Práva a povinnosti členov

6.1.

Člen SDKÚ-DS má právo zúčastňovať sa na činnosti SDKÚ-DS v súlade so
stanovami, najmä byť volený alebo inak ustanovený do orgánov strany,
zúčastňovať sa rokovaní a rozhodovaní orgánov SDKÚ-DS, ktorých je členom,
prijímať splnomocnenia, uchádzať sa o právo byť volený na kandidátnej listine
SDKÚ-DS vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov územnej
samosprávy a orgánov Európske únie (ďalej len “všeobecné voľby”).

6.2.

Člen SDKÚ-DS je povinný dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy, rozhodnutia
orgánov SDKÚ-DS, platiť členské príspevky, plniť povinnosti spojené s
funkciou alebo poverením, ktoré prijal a zdržať sa poškodzovania a
ohrozovania práv, oprávnených záujmov a dobrej povesti SDKÚ-DS.
Článok VII.
Zánik členstva

7.1.

Členstvo zaniká písomným vzdaním sa členstva doručeným do sídla strany,
vylúčením zo strany, omeškaním s plnením povinnosti zaplatiť členský
príspevok, zánikom alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, zánikom
spôsobilosti na práva a povinnosti a z iných dôvodov upravených stanovami.

7.2.

Podnet na vylúčenie sa podáva prvému podpredsedovi SDKÚ-DS. Na základe
podnetu môže prvý podpredseda podať návrh na vylúčenie, o ktorom
rozhodne v mene SDKÚ-DS revízna komisia.

7.3.

Dôvodom na vylúčenie je odsúdenie pre úmyselný trestný čin a porušenie
povinnosti uloženej členovi stanovami, vnútornými predpismi
alebo
rozhodnutím orgánu strany.

7.4.

Proti rozhodnutiu o vylúčení môže dotknutý člen podať odvolanie
predsedníctvu strany. Odvolanie musí byť písomné a musí byť zaslané na
adresu sídla strany doporučene poštou v lehote 15 dní od doručenia
rozhodnutia o vylúčení. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
O odvolaní rozhodne predsedníctvo. Podrobnosti upraví smernica.
Článok VIII.
Orgány SDKÚ-DS
Všeobecné ustanovenia

8.1.

Funkčné obdobie volených orgánov a volených členov orgánov je štvorročné,
funkcia zaniká voľbou nového orgánu alebo nového člena orgánu.

8.2.

Kolektívne orgány sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina
ich členov a rozhodujú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak nie je
uvedené inak.

8.3.

Orgány alebo členov orgánov odvoláva dvojtretinovou väčšinou všetkých
svojich členov ten orgán, ktorý ich zvolil a to tak, že na ich miesto zároveň zvolí
nový orgán alebo nového člena orgánu. Medzi všetkých členov orgánu patria
aj tí členovia orgánu, ktorí majú právo sa zasadnutia orgánu zúčastniť a
hlasovať, ale sa zasadnutia orgánu nezúčastnili.

8.4.

Všetky kolektívne orgány môžu rozhodovať aj formou per rollam, ak nie je
uvedené inak. Návrh na rozhodnutie per rollam predkladá osoba oprávnená
zvolať rokovanie orgánu. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť
písomne i elektronicky. Podrobnosti upraví smernica.

8.5.

Všetky kolektívne orgány, ktoré môžu rokovať per rollam, môžu rokovať aj
prostredníctvom zvukového alebo zvukovoobrazového prenosu.
Článok IX.
Kongres

9.1.

Kongres je najvyšším orgánom SDKÚ-DS, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach,
ktoré stanovy nezverujú do pôsobnosti iného orgánu.

9.2.

Členmi kongresu sú predseda, prvý podpredseda, členovia predsedníctva,
členovia revíznej komisie a členovia SDKÚ-DS zvolení krajskými volebnými
konferenciami podľa kľúča obsiahnutého vo volebnej smernici, ktorý vychádza
najmä z volebného výsledku SDKÚ-DS v ostatných voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky.

9.3.

Členom krajskej volebnej konferencie je každý člen SDKÚ-DS zapísaný v
evidencii členov SDKÚ-DS pre príslušný kraj. Krajská volebná konferencia je

uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov a rozhoduje
väčšinou prítomných členov.
9.4.

Riadne zasadnutie kongresu sa uskutoční najmenej raz za štyri roky. Ak to
vyžaduje záujem strany, mimoriadny kongres je možné zvolať kedykoľvek.

9.5.

Kongres:
a. schvaľuje program SDKÚ-DS;
b. na návrh predsedníctva rozhoduje o zmene stanov;
c. volí predsedu a prvého podpredsedu, členov predsedníctva a členov
revíznej komisie.
d. berie na vedomie správu predsedu o činnosti SDKÚ - DS;
e. rozhoduje o zlúčení s inou politickou stranou alebo politickým hnutím;
f. rozhoduje o zrušení SDKÚ - DS, vymenovaní likvidátora a výške jeho
odmeny;
g. rozhoduje o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý by
vyplynul z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia SDKÚ – DS,
zostatok nadobudne štát, ak kongres nerozhodne inak;

9.6.

Na prijatie uznesení podľa ods. 9.5.b a 9.5.f je potrebný súhlas dvojtretinovej
väčšiny všetkých členov kongresu.

9.7.

Kongres nemôže rozhodovať per rollam.

9.8.

Kongres sa môže uzniesť, že jeho rokovanie sa preruší. Rokovanie kongresu
možno prerušiť najviac tri krát, a to vždy najdlhšie na obdobie troch mesiacov,
pričom predsedníctvo môže počas prerušenia predlžiť toto obdobie až na šesť
mesiacov. Po prerušení sa kongres zíde na rokovanie v rovnakom zložení
členov a pokračuje v rokovaní podľa pôvodného programu. Počas prerušenia
nie je možné zvolať ďalšie rokovanie kongresu.

9.9.

Zvolanie krajských volebných konferencií a priebeh kongresu technicky
zabezpečuje manažér SDKÚ-DS.

9.10.

Zasadnutie kongresu vedie osoba zvolená predsedníctvom. Priebeh rokovania
kongresu a krajských volebných konferencií upraví smernica.
Článok X.
Predsedníctvo

10.1.

Predsedníctvo prerokúva najdôležitejšie otázky strany medzi zasadnutiami
kongresu strany, rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré stanovy nezverujú do
pôsobnosti kongresu alebo iného orgánu.

10.2.

Členmi predsedníctva sú predseda, prvý podpredseda a členovia predsedníctva
zvolení kongresom.

10.3.

Predsedníctvo:
a. na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu zvoláva kongres;
b. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení člena;

c. na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu schvaľuje koaličné
zmluvy, na návrh predsedu, prvého podpredsedu alebo člena
predsedníctva zvoleného kongresom schvaľuje kandidátov a
kandidátne listiny vo všeobecných voľbách a obsadenie politických
funkcií štátnej správy a to na všetkých stupňoch.
d. na návrh prvého podpredsedu predsedníctvo udeľuje poverenia a
splnomocnenia na výkon právomocí v rámci svojej pôsobnosti členom
SDKÚ-DS,
e. na návrh prvého podpredsedu zriaďuje a ruší lokálne, odborné a ďalšie
orgány SDKÚ-DS, obsadzuje ich personálne, určuje
spôsob ich
rozhodovania a prenáša na ne kompetencie v rámci svojej pôsobnosti.
f. vymenúva a odvoláva odborných garantov SDKÚ-DS;
g. schvaľuje rozpočet SDKÚ-DS na príslušný kalendárny rok, schvaľuje
výšku členského, ktorého splatnosť a spôsob platby upraví smernica;
10.4.

Predsedníctvo je oprávnené na návrh predsedu alebo prvého podpredsedu
kooptovať členov predsedníctva medzi kongresmi. Kooptovaného člena
predsedníctva môže predsedníctvo odvolať dvojtretinovou väčšinou všetkých
členov predsedníctva.

10.5.

Predsedníctvo na návrh predsedu SDKÚ-DS, prvého podpredsedu alebo člena
predsedníctva zvoleného kongresom volí zo svojich radov ostatných
podpredsedov strany.

10.6.

Predsedníctvo zvoláva a jeho rokovanie vedie predseda alebo prvý
podpredseda. Právo zúčastniť sa rokovania predsedníctva s hlasom poradným
má aj predseda revíznej komisie.
Článok XI.
Predseda

11.1.

Predseda je najvyšším predstaviteľom strany.

11.2.

Predseda reprezentuje stranu doma i v zahraničí, riadi politickú činnosť strany.

11.3.

Predseda podáva návrh na zvolanie kongresu strany a zodpovedá za svoju
činnosť kongresu strany.

11.4.

Predseda podáva správy o činnosti strany predsedníctvu a kongresu, predkladá
návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti predsedníctva.

11.5.

Predseda navrhuje predsedníctvu kandidátov do volieb prezidenta Slovenskej
republiky, volieb poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a volieb
poslancov Európskeho parlamentu a ďalších kandidátov, ktorých navrhovanie
nie je zverené inému orgánu.
Článok XII.
Prvý podpredseda

12.1.

Zabezpečuje vnútorný chod strany, vydáva smernice strany.

12.2.

Udržuje vzťahy medzi členmi a orgánmi strany,
predpokladané stanovami a iné iniciatívne návrhy.

predkladá

návrhy

12.3.

Vymenúva alebo vykonáva funkciu manažéra strany.

12.4.

Prvý podpredseda navrhuje predsedníctvu kandidátov do volieb prezidenta
Slovenskej republiky, volieb poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a
volieb poslancov Európskeho parlamentu a ďalších kandidátov, ktorých
navrhovanie nie je zverené inému orgánu.
Článok XIII.
Revízna komisia

13.1.

Revízna komisia je nezávislý dozorný orgán strany. Revízna komisia má
najmenej troch a najviac piatich členov. Predseda revíznej komisie zvoláva a
vedie rokovanie revíznej komisie.

13.2.

Revízna komisia kontroluje hospodárenie strany, podáva záväzný výklad
stanov, rozhoduje kompetenčné spory medzi orgánmi strany, rozhoduje o
súlade rozhodnutí orgánov strany a smerníc so stanovami, rozhoduje o
vylúčení člena, spomedzi svojich členov si volí predsedu revíznej komisie.
Revízna komisia nemôže rozhodnúť o vylúčení predsedu SDKÚ-DS, prvého
podpredsedu, členov predsedníctva zvolených kongresom ani členov revíznej
komisie zvolených kongresom

13.3.

Člen revíznej komisie má právo nahliadať do všetkých dokumentov strany.

13.4.

Ak zanikne členstvo člena revíznej komisie pred skončením jeho funkčného
obdobia, kooptuje revízna komisia nového člena.

13.5.

Rokovanie a rozhodovanie revíznej komisie upraví rokovací poriadok, ktorý
vydáva prvý podpredseda.
Článok XIV.
Republiková rada

14.1.

Republiková rada je celoštátnym orgánom združujúcim predstaviteľov SDKÚDS pôsobiacich na krajskej a miestnej úrovni.

14.2.

Členmi republikovej rady sú poslanci vyšších územných celkov, primátori,
starostovia, poslanci mestských zastupiteľstiev, poslanci miestnych
zastupiteľstiev a poslanci obecných zastupiteľstiev v počte a podľa kľúča, ktorý
určí smernica. Ak predsedníctvo zriadi orgán s krajskou pôsobnosťou, môže
určiť, že jeho člen alebo členovia sú aj členmi republikovej rady.

14.3.

Republiková rada je oprávnená predkladať predsedníctvu stanoviská k
akejkoľvek otázke týkajúcej sa SDKÚ-DS.

14.4.

Rokovanie republikovej rady zvoláva a vedie aspoň raz za rok prvý
podpredseda.

14.5.

Republiková rada nemôže rozhodovať per rollam.

Článok XV.
Manažér
15.1.

Manažér zabezpečuje administratívny, hospodársky a pracovnoprávny chod
strany v súlade so smernicami strany.

15.2.

Manažér koná za SDKÚ-DS v pracovnoprávnych vzťahoch a je splnomocnený
na bežné majetkové právne úkony pri riadení administratívneho aparátu
SDKÚ-DS, obstarávaní plnení potrebných na dosahovanie poslania a
programových cieľov SDKÚ-DS a pri správe jej majetku. Manažér je
splnomocnený konať za SDKÚ-DS v správnych konaniach. Rozsah, v ktorom je
manažér splnomocnený na úkony podľa toho odseku určí smernica.

15.3.

V oprávneniach podľa predchádzajúceho odseku nie je zahrnuté oprávnenie
nakladať s nehnuteľnosťami ani oprávnenie vystavovať a avalovať zmenky v
mene SDKÚ-DS.

15.4.

Manažér vedie sekretariát strany.
Článok XVI.
Odborní garanti

16.1.

Odborných garantov pre jednotlivé oblasti štátnej správy vymenúva a odvoláva
predsedníctvo.

16.2.

Iba odborní garanti spolu s predsedom a prvým podpredsedom verejne
komunikujú a prezentujú celoštátne odborné politiky strany.
Článok XVII.
Hospodárenie

17.1.

SDKÚ-DS hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcimi príjmy, výdavky, výkazníctvo a ďalšie práva a povinnosti
hospodárenia politických strán a podľa schváleného rozpočtu.

17.2.

Členovia SDKÚ-DS nezodpovedajú za záväzky SDKÚ-DS.
Článok XVIII.
Zrušenie a zánik
Zrušenie a zánik upravujú všeobecne záväzné predpisy a stanovy. Majetkový
zostatok, ktorý by vyplynul z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia
SDKÚ – DS nadobudne štát, ak kongres nerozhodne inak.
Článok XIX.
Prechodné a záverečné ustanovenia

19.1.

Rozhodnutím kongresu SDKÚ-DS o prijatí týchto stanov sa rušia doterajšie
stanovy registrované pri vzniku strany pod č. registrácie 203/2-2000/01856
dňa 18.02.2000, vrátane všetkých zmien stanov, a to:
a.
b.
c.

zmena stanov s poradovým č. 1 zo dňa 18.04.2000;
zmena stanov s poradovým č. 2 zo dňa 16.10.2000;
zmena stanov s poradovým č. 3 zo dňa 06.11.2000;

d.
e.
f.
g.
h.

zmena stanov s poradovým
zmena stanov s poradovým
zmena stanov s poradovým
zmena stanov s poradovým
zmena stanov s poradovým

č. 4 zo dňa 18.11.2004;
č. 5 zo dňa 13.02.2006;
č. 6 zo dňa 13.12.2006;
č. 7 zo dňa 07.08.2007;
č. 8 zo dňa 12.05.2008;

a všetky ďalšie vnútorné predpisy SDKÚ-DS prijaté na základe doterajších
stanov.
19.2.

Tieto stanovy sú platné voči členom a orgánom SDKÚ-DS okamihom ich
prijatia a účinné dňom ich zápisu do registra strán.

19.3.

Ak po prijatí týchto stanov alebo neskoršej zmene stanov stanovy neupravujú
doterajší orgán SDKÚ-DS, tento orgán a funkčné obdobie jeho členov zaniká
okamihom prijatia rozhodnutia o prijatí týchto stanov alebo o neskoršej zmene
stanov.

19.4.

Kongres SDKÚ-DS zvolaný pred účinnosťou zmeny týchto stanov sa považuje
za riadne zvolaný kongres podľa týchto stanov.

19.5.

Ak nie je obsadená funkcia predsedu SDKÚ-DS, vykonáva jeho právomoci do
zvolenia predsedu SDKÚ-DS prvý podpredseda.

19.6.

Ak nie je obsadená funkcia predsedu SDKÚ-DS a ani prvého podpredsedu
SDKÚ-DS, je predsedníctvo povinné poveriť výkonom právomocí prvého
podpredsedu jedného zo svojich členov a súčasne zvolať kongres SDKÚ-DS
tak, aby sa zišiel do 60 dní odo dňa, kedy sa obe funkcie uprázdnili. Poverený
člen predsedníctva koná v takomto prípade v mene SDKÚ-DS navonok.

Tieto stanovy boli prijaté kongresom strany, ktorý sa konal dňa 02.07.2016
v Bratislave.

