
STANOVY 

politického hnutia Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť 

 

I. Základné ustanovenia 

1. Názov politického hnutia je Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť.  

2. Politické hnutie Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (ďalej: 

hnutie) je založené v súlade s Ústavou SR a vzniká na návrh Prípravného výboru hnutia v súlade 

s platnými právnymi predpismi registráciou na Ministerstve vnútra SR.  

3. Hnutie má sídlo v Komárne. Adresu sídla určuje Predsedníctvo hnutia.  

4. Vnútorným rokovacím jazykom hnutia je maďarčina.  

5. Hnutie vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.  

6. Hnutie je právnickou osobou.  

7. Štatutárnym orgánom hnutia je predseda hnutia.  

 

II. Základné ciele a program hnutia 

1. Hnutie pri svojej činnosti vychádza z nasledujúcich hodnôt: demokracia, sloboda, rovnosť, 

spravodlivosť, spolupráca, tradície kresťanstva a humanizmu, individuálne a kolektívne práva, 

princípy samosprávnosti.  

2. Základným cieľom hnutia je vytvorenie takého politického zastúpenia, ktoré spoluvytvára 

podmienky pre rozvoj maďarskej komunity na Slovensku. Hnutie sa vo svojom programe zasadzuje za 

modernizáciu a rozvoj južného Slovenska.  

3. Hnutie sa zasadzuje za účasť Slovenskej republiky v euroatlantických štruktúrach.  

 

III. Členstvo 

1. Vznik členstva 

1.1. Členom hnutia sa môže stať 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 dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a 

súhlasí so Stanovami, základnými hodnotami a programovými cieľmi hnutia. Podmienky členstva 

musia byť splnené po celú dobu trvania členstva, inak členstvo zanikne. 

1.2. Osoba, ktorá má záujem o členstvo v hnutí, pravdivo a úplne vyplní písomnú alebo elektronickú 

prihlášku, ktorú doručí Sekretariátu. Prílohou prihlášky je aj čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že 



súhlasí so Stanovami, základnými hodnotami a programovými cieľmi hnutia, a že spĺňa všetky 

podmienky, ktoré pre členstvo v politickom hnutí vyžaduje zákon. Na vznik členstva nevzniká 

podaním úplnej prihlášky právny nárok. 

1.3. O prijatí za člena hnutia rozhoduje na základe odporúčania Sekretariátu Predsedníctvo. Do 

termínu konania ustanovujúceho Kongresu rozhoduje o prijatí za člena Prípravný výbor.  

1.4. Zoznam členov hnutia vedie a priebežne aktualizuje Sekretariát. Podrobnosti o postupe pri 

prijímaní a registrácii členov hnutia, ako aj o forme a obsahových náležitostiach prihlášky za člena 

hnutia upraví vnútorný predpis hnutia, ktorý prijíma Predsedníctvo. 

1.5. Členovia hnutia platia členský príspevok vo výške stanovenej Predsedníctvom na príslušný 

kalendárny rok.  Podrobnosti o výške, splatnosti a spôsobe výberu členských príspevkov ustanoví 

Predsedníctvo vnútorným predpisom.  

2. Práva a povinnosti členov  

2.1. Člen hnutia má právo najmä: 

- voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov hnutia spôsobom určeným Stanovami alebo 

vnútornými predpismi hnutia, 

- aktívne sa zúčastňovať na činnosti orgánov hnutia, do ktorých bol zvolený, alebo menovaný, 

- spoluvytvárať postoje hnutia k spoločenským témam a spolupracovať na príprave dokumentov 

hnutia, 

- predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu hnutia orgánom hnutia, 

- na informácie a účasť na diskusii o činnosti hnutia, 

- zúčastniť sa rokovania orgánu hnutia, ak sa prerokúvajú záležitosti súvisiace s jeho/jej členstvom v 

hnutí, 

- prerušiť členstvo a ukončiť členstvo v hnutí spôsobom určeným v Stanovách. 

2.2 Člen hnutia má povinnosť: 

- dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy hnutia a konať v súlade s nimi, ako aj v súlade so 

základnými zásadami a programovými cieľmi hnutia, 

- dodržiavať uznesenia volených orgánov hnutia, 

- pravdivo a úplne informovať Sekretariát o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa jeho osoby, ktorá 

môže mať za následok vylúčenie alebo pozastavenie členstva, ako aj o skutočnostiach, ktoré môžu 

znamenať konflikt záujmov člena, 

- zodpovedne a s náležitou starostlivosťou plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo 

dobrovoľných funkcií, ktoré prijal, 

- neposkytovať dôverné informácie, týkajúce sa činnosti hnutia, tretím osobám, 



- platiť riadne a včas členské príspevky, 

- bezodkladne oznámiť Sekretariátu všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom ich 

evidencie. 

3. Zánik členstva a pozastavenie členstva 

3.1. Členstvo v hnutí zaniká: 

- úmrtím člena, 

- stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, 

- zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, 

- písomným oznámením o vystúpení z hnutia, a to dňom doručenia Sekretariátu, 

- právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, 

- vylúčením z hnutia. 

3.2. Dôvodom na vylúčenie z hnutia je: 

- právoplatné odsúdenie člena hnutia za úmyselný trestný čin, 

- uvedenie nepravdivých alebo podstatne neúplných informácií v prihláške alebo čestnom vyhlásení 

záujemcu o členstvo v hnutí, ako aj porušenie povinnosti oznámiť skutočnosti, ktorá môže mať za 

následok vylúčenie alebo pozastavenie členstva, 

- hrubé alebo opakované porušenie povinností člena hnutia vyplývajúcich zo Stanov a vnútorných 

predpisov,  

- aktívna činnosť pre inú politickú stranu alebo politické hnutie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Predsedníctva, 

- omeškanie so zaplatením členského príspevku po dobu viac ako 6 mesiacov, a to aj po 

predchádzajúcom upozornení o omeškaní.  

3.3. O vylúčení člena z hnutia rozhoduje Rozhodcovská komisia, pričom podklady na rozhodovanie 

zhromažďuje a pripravuje Sekretariát. Rozhodnutie o vylúčení z hnutia musí obsahovať presné 

určenie dôvodu vylúčenia a musí byť doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo člen 

odvolať sa do 15 dní od doručenia na Predsedníctvo. Odvolanie má odkladný účinok, Rozhodcovská 

komisia však môže súčasne s rozhodnutím o vylúčení rozhodnúť o pozastavení členstva dotknutého 

člena. 

3.4. Právoplatné odsúdenie člena hnutia za úmyselný trestný čin je vždy dôvodom na vylúčenie člena. 

3.5. Člen hnutia môže požiadať Predsedníctvo o pozastavenie členstva na určité obdobie. Členstvo 

v hnutí sa pozastavuje ustanovením do funkcie, pri ktorej všeobecne záväzné právne predpisy 

vylučujú členstvo v politickej strane alebo politickom hnutí. Členstvo sa automaticky obnovuje 



uplynutím obdobia, na ktoré člen žiadal pozastaviť členstvo alebo ukončením pôsobenia člena vo 

funkcii podľa predchádzajúcej vety. 

3.6. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch hnutia, člen nemôže byť volený 

do orgánov hnutia a nemá povinnosť platiť členský príspevok. 

3.7. Podrobnosti o postupoch pri zániku členstva, vylúčení a pozastavení členstva ustanoví 

Predsedníctvo vnútorným predpisom.  

 

IV. Orgány hnutia a ich právomoci 

1. Orgány hnutia:  

- Kongres 

- Predsedníctvo 

- predseda hnutia 

- Rozhodcovská komisia 

- Revízna komisia.  

2. Všeobecné ustanovenia o orgánoch hnutia 

2.1. Ak nie je v Stanovách určené inak, funkčné obdobie volených alebo menovaných orgánov a 

členov orgánov hnutia je dva roky. Funkcia zaniká voľbou alebo menovaním nového orgánu alebo 

nového člena orgánu, to neplatí pre funkciu štatutárneho orgánu. 

2.2. Ak nie je v Stanovách určené inak, orgán hnutia je uznášaniaschopný, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného orgánu. 

2.3. Ak nie je v Stanovách určené inak, orgány hnutia prijímajú rozhodnutia a uznesenia jednoduchou 

(nadpolovičnou) väčšinou hlasov prítomných členov príslušného orgánu. 

2.4. Ak nie je v Stanovách určené inak, na rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou hlasov je potrebný 

súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov príslušného orgánu. 

2.5. Orgány alebo členov orgánov odvoláva pred uplynutím ich funkčného obdobia kvalifikovanou 

väčšinou hlasov ten orgán, ktorý ich zvolil a to tak, že na ich miesto zároveň zvolí nový orgán alebo 

nového člena orgánu. Podrobnosti o pravidlách a postupe pri vzdaní sa funkcie alebo inom 

predčasnom ukončení funkcie orgánu alebo štatutárneho orgánu určí vnútorný predpis. 

2.6. Členovia hnutia sú povinní vykonávať funkciu orgánu alebo člena orgánu s náležitou 

starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju zodpovedne a svedomito, v súlade so záujmami 

hnutia a jeho členov. Sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie 

týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a 

skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo hnutiu spôsobiť škodu alebo ohroziť 

záujmy hnutia, a pri výkone svojej pôsobnosti musia konať v dobrej viere, najmä nesmú 



uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov hnutia alebo záujmy tretích osôb pred 

záujmami hnutia.  

2.7. Ak nie je v Stanovách určené inak, všetky kolektívne orgány hnutia môžu prijímať rozhodnutia aj 

mimo zasadnutia (per rollam), listinnou alebo elektronickou formou. Hlasujúci členovia orgánu sa 

pritom považujú za prítomných. Návrh na rozhodnutie per rollam predkladá osoba oprávnená zvolať 

rokovanie orgánu. Podrobnosti o tomto postupe prijímania rozhodnutí a o technickom zabezpečení 

upraví vnútorný predpis schválený Predsedníctvom. 

2.8. Všetky kolektívne orgány, ktoré môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam), 

môžu rokovať aj prostredníctvom zvukového alebo zvukovoobrazového prenosu. Podrobnosti o 

podmienkach tohto spôsobu prijímania rozhodnutí môže upraviť vnútorný predpis schválený 

Predsedníctvom. 

2.9. Ak nie je v Stanovách určené inak, rokovanie kolektívneho orgánu zvoláva predseda orgánu, ním 

poverená osoba, prípadne osoba, ktorej také oprávnenie vyplýva z rokovacieho poriadku príslušného 

orgánu. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nečinnosti predsedu orgánu, má oprávnenie 

zvolať rokovanie orgánu Predsedníctvo na základe uznesenia. 

2.10. Poverený člen Predsedníctva sa môže zúčastniť rokovaní ostatných orgánov hnutia s poradným 

hlasom. 

 

V. Kongres 

1.1. Najvyšším orgánom hnutia je Kongres. Jeho účastníkmi sú všetci členovia hnutia. 

1.2. Kongres zvoláva predseda hnutia raz ročne. V naliehavom prípade môže predseda zvolať 

mimoriadny kongres. 

1.3. Ak o to predsedu požiada najmenej polovica členov Predsedníctva alebo Rozhodcovská komisia, 

alebo aspoň štvrtina všetkých členov, je predseda povinný zvolať mimoriadny kongres tak, aby sa 

konal do 30 dní. Ak tak predseda neurobí, zvolá mimoriadny kongres Rozhodcovská komisia.  

1.4. Kongres najmä: 

- schvaľuje program hnutia, 

- schvaľuje stanovy hnutia a ich zmeny, 

- volí a odvoláva predsedu hnutia a ostatných členov Predsedníctva pred uplynutím ich funkčného 

obdobia, 

- volí a odvoláva členov Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie pred uplynutím ich funkčného 

obdobia, 

- berie na vedomie správy predsedu hnutia o činnosti hnutia od posledného Kongresu a správy 

Revíznej komisie a Rozhodcovskej komisie, 

- rozhoduje o zlúčení s inou politickou stranou a politickým hnutím, 



- rozhoduje o dobrovoľnom zrušení hnutia, 

- v prípade zrušenia hnutia likvidáciou rozhoduje o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny a o 

spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, 

- rozhoduje o ďalších otázkach podľa schváleného programu kongresu; Kongres si môže vyhradiť na 

rozhodnutie aj otázky, patriace inak do pôsobnosti iných orgánov hnutia, okrem tých, ktoré patria do 

ich výlučnej právomoci podľa zákona.  

1.5. Kongres je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho účastníkov. Kongres rozhoduje 

uznesením, na ktorého prijatie je potrebné, aby za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

účastníkov. Na odvolanie voleného funkcionára hnutia pred uplynutím jeho funkčného obdobia je 

potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých účastníkov Kongresu. 

1.6. Účastník Kongresu je vylúčený z hlasovania o veci, ktorú prejednával alebo o nej rozhodoval ako 

člen Rozhodcovskej komisie alebo Revíznej komisie. 

1.7. Podrobnejšie upraví rokovanie Kongresu jeho rokovací a volebný poriadok.  

 

VI. Predsedníctvo hnutia 

1. Predsedníctvo hnutia je najvyšším výkonným orgánom hnutia, ktoré riadi hnutie a prijíma 

rozhodnutia o politickom vedení hnutia. Predsedníctvo hnutia zodpovedá za svoju činnosť Kongresu. 

2. Predsedníctvo rozhoduje o politických otázkach operatívneho charakteru a o všetkých 

záležitostiach hnutia, ktoré nie sú zákonom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu 

hnutia. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä: 

a) určovať postup a stratégie pri plnení programových cieľov a programu hnutia, 

b) prijímať, meniť a rušiť vnútorné predpisy hnutia, pokiaľ ich schvaľovanie nie je Stanovami 

vyhradené inému orgánu hnutia, 

c) na návrh Predsedu hnutia voliť a odvolávať Sekretára, 

d) rozhodovať o prijatí za člena hnutia a o vylúčení člena z hnutia, 

e) stanovovať výšku členského príspevku, 

f) schvaľovať rozpočet hnutia na príslušný kalendárny rok, účtovnú závierku a výročnú správu, po 

predchádzajúcom preskúmaní a stanovisku Revíznej komisie, 

g) vytvárať poradné skupiny Predsedníctva, 

i) rozhodovať o vytvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií na republikovej úrovni, 

j) schvaľovať kandidátne listiny hnutia do volieb do orgánov verejnej moci, 

k) schvaľovať nominácie hnutia do orgánov verejnej moci, 



l) rozvíjať spoluprácu hnutia s partnerskými politickými subjektmi v Európskej únii a v zahraničí, 

m) rozhodovanie o všetkých ďalších záležitostiach, ktoré Predsedníctvu zverujú Stanovy. 

3. Predsedníctvo má najmenej 9 členov. O počte členov Predsedníctva rozhoduje Kongres verejným 

hlasovaním. Členom Predsedníctva je Predseda, Podpredsedovia hnutia a ďalší členovia 

Predsedníctva zvolení Kongresom. Členom Predsedníctva je vždy aj Sekretár z titulu výkonu tejto 

funkcie. 

4. Podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva volí Kongres tajným hlasovaním. Počet 

podpredsedov určí Kongres.  

5. Za výkon činnosti zodpovedá Predsedníctvo ako kolektívny orgán Kongresu. 

6. Rokovanie Predsedníctva zvoláva a vedie Predseda alebo ním poverený Podpredseda hnutia. 

Zasadnutie Predsedníctva sa zvoláva bezodkladne na návrh aspoň jednej tretiny členov 

Predsedníctva. Predsedníctvo rokuje spravidla raz mesačne. 

7. Predsedníctvo môže určiť, že na jeho rokovaniach sa zúčastnia hostia s poradným hlasom.  

8. Podpredsedovia hnutia môžu podľa uznesenia Kongresu alebo na základe rozhodnutia 

Predsedníctva zodpovedať za jednotlivé odborné oblasti politiky; v takom prípade koordinujú činnosť 

hnutia v príslušnej oblasti, ako aj súvisiace vnútropolitické a zahraničné aktivity hnutia.  

 

VII. Predseda 

1. Predseda hnutia je štatutárnym orgánom hnutia.  

2. Predseda je najvyšší predstaviteľ hnutia v styku s orgánmi verejnej moci, fyzickými a právnickými 

osobami. 

3. Predseda reprezentuje hnutie doma i v zahraničí, v súlade s politickým vedením určeným 

Predsedníctvom riadi politickú činnosť hnutia. 

4. Predseda podáva správy o činnosti hnutia Predsedníctvu a Kongresu. Za výkon činnosti zodpovedá 

Predseda hnutia Kongresu. 

5. Predsedu hnutia  volí Kongres tajným hlasovaním. 

6. K zvoleniu predsedu hnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov Kongresu 

s hlasovacím právom. Pokiaľ v prípade viacerých kandidátov ani jeden z nich nezíska potrebný počet 

hlasov, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole. V 

druhom kole je na zvolenie predsedu potrebná nadpolovičná väčšina hlasov hlasujúcich delegátov.  

7. Predseda hnutia: 

a) zvoláva a riadi rokovania Predsedníctva, 

b) predkladá politické a iné správy na rokovania Predsedníctva a Kongresu, 



c) koordinuje činnosť orgánov hnutia, vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity hnutia, 

d) koordinuje činnosť podpredsedov hnutia a členov Predsedníctva, a prípadných nominantov hnutia 

vo verejných funkciách, 

e) v mene hnutia zverejňuje politické vyhlásenia; 

f) predkladá návrh na osobu Sekretára.  

8. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda hnutia poverený Predsedom.  

 

VIII. Revízna komisia 

1. Revízna komisia je revíznym orgánom hnutia. Revízna komisia má troch členov volených 

Kongresom. Funkcia člena Revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu hnutia, s funkciou 

člena Predsedníctva, s funkciou Sekretára hnutia ako aj s funkciou člena Rozhodcovskej komisie. 

2. Revízna komisia:  

a) kontroluje hospodárenie s majetkom hnutia a overuje postup vo veciach účtovníctva, 

b) priebežne informuje o zistených nedostatkoch predsedu hnutia a členov Predsedníctva, 

c) predkladá Kongresu správu o svojej činnosti, o výsledku preskúmania účtovnej závierky a o 

zistených nedostatkoch.  

3. Členovia Revíznej komisie sú volení na päť rokov a ich funkčné obdobie sa končí zvolením nových 

členov komisie na ich miesto na riadnom Kongrese. Opätovná voľba je možná.  

4. Člen Revíznej komisie sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z 

akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne informuje predsedu hnutia. 

Doručením informácie predsedovi mandát takéhoto člena zaniká.  

5. Na čele Revíznej komisie je predseda Revíznej komisie. Predsedu a jedného podpredsedu Revíznej 

komisie volia členovia Revíznej komisie zo svojho stredu. V prípade neprítomnosti predsedu Revíznej 

komisie ho zastupuje podpredseda v plnom rozsahu jeho práv a povinností.  

6. Revíznu komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Na žiadosť 

aspoň dvoch jej členov je povinný ju zvolať tak, aby sa konala do siedmich dní. 

7. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Jej rozhodnutie je prijaté, 

ak zaň hlasujú najmenej dvaja členovia. 

8. Za svoju činnosť zodpovedá Revízna komisia Kongresu. Podrobnejšie upraví rokovanie Revíznej 

komisie a postup pri výkone odvolacej činnosti jej rokovací a rozhodovací poriadok. 

 

IX. Rozhodcovská komisia 



1. Rozhodcovská komisia ako najvyšší rozhodcovský orgán hnutia  dohliada na dodržiavanie právnych 

predpisov, stanov, ako aj všetkých vnútorných predpisov pri činnosti hnutia. Rozhodcovská komisia je 

povinná priebežne informovať predsedu hnutia o zistených nedostatkoch a predkladať návrhy a 

odporúčania na ich odstránenie. 

2. Rozhodcovská komisia ako rozhodcovský orgán rozhoduje v sporoch medzi členmi hnutia a 

orgánmi hnutia a medzi orgánmi hnutia navzájom, podáva záväzný výklad stanov a rozhoduje o 

súlade ostatných vnútorných predpisov hnutia so stanovami, o vylúčení člena hnutia na základe 

podnetu zo Sekretariátu.  

3. Každý člen Rozhodcovskej komisie je oprávnený kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, 

spisov a záznamov hnutia. 

4. Rozhodcovská komisia má najmenej troch členov volených Kongresom. Funkcia člena 

Rozhodcovskej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu hnutia, s funkciou člena Republikovej 

rady, s funkciou Sekretára hnutia ako aj s funkciou člena Revíznej komisie. 

5. Členovia Rozhodcovskej komisie sú volení na päť rokov a ich funkčné obdobie sa končí zvolením 

nových členov komisie na ich miesto na riadnom Kongrese. Opätovná voľba je možná. 

6. Člen Rozhodcovskej komisie sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z 

akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne informuje predsedu hnutia. 

Doručením informácie predsedovi mandát takéhoto člena zaniká. 

7. Na čele Rozhodcovskej komisie je predseda Rozhodcovskej komisie. Predsedu a jedného 

podpredsedu Rozhodcovskej komisie volia členovia Rozhodcovskej komisie zo svojho stredu. V 

prípade neprítomnosti predsedu Rozhodcovskej komisie ho zastupuje podpredseda v plnom rozsahu 

jeho práv a povinností. 

8. Rozhodcovskú komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Na 

žiadosť aspoň dvoch jej členov je povinný ju zvolať tak, aby sa konala do siedmich dní. 

9. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Jej rozhodnutie je 

prijaté, ak zaň hlasujú najmenej dvaja členovia. 

10. Za svoju činnosť zodpovedá Rozhodcovská komisia Kongresu. Podrobnejšie upraví rokovanie 

Rozhodcovskej komisie a postup pri výkone rozhodcovskej činnosti jej rokovací a rozhodovací 

poriadok.  

 

X. Sekretár a sekretariát 

1. Sekretariát zabezpečuje činnosť hnutia po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a 

hospodárskej.  

2. Činnosť sekretariátu riadi Sekretár. Sekretár je oprávnený konať v mene hnutia v rozsahu určenom 

organizačným poriadkom. Sekretár zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva hnutia, ďalších evidencií 

vyžadovaných právnymi predpismi a evidenciu členov hnutia. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi 

hnutia.  



3. Sekretára volí a odvoláva na návrh predsedu hnutia Predsedníctvo. Sekretár je zamestnancom 

hnutia a členom Predsedníctva. Členstvo Sekretára v Predsedníctve vzniká zvolením do funkcie 

Sekretára a zaniká odvolaním z tejto funkcie; funkcia Sekretára nemá časovo obmedzené funkčné 

obdobie.  

4. Sekretár zodpovedá za zamestnaneckú personálnu politiku hnutia. Zamestnancov Sekretariátu 

vyberá Sekretár po predchádzajúcom prerokovaní na Predsedníctve.  

5. Organizačnú štruktúru Sekretariátu, náplň práce jednotlivých pracovníkov a ich oprávnenia a 

povinnosti podrobne určuje organizačný poriadok.  

 

XI. Konanie v mene hnutia 

1. V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia, a to tak, že k 

napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj 

podpis. 

2. Sekretár je na základe splnomocnenia predsedu oprávnený konať za hnutie v pracovnoprávnych 

vzťahoch, v bežných majetkových právnych úkonoch pri riadení administratívneho a technického 

aparátu hnutia, obstarávaní plnení potrebných na administratívne a technické zabezpečenie bežnej 

prevádzkovej činnosti hnutia.  

 

XII. Hospodárenie hnutia 

1. Hnutie hospodári podľa rozpočtu schváleného Predsedníctvom v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi a stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. 

2. Hnutie vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v súlade s 

platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi hnutia. 

3. Príjmy hnutia a majetok hnutia tvoria členské príspevky, dary a iné bezodplatné plnenia od 

fyzických osôb a právnických osôb, príjmy z dedičstva, príjmy z predaja alebo prenájmu majetku 

hnutia, úroky z bankových vkladov hnutia, podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností, 

výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu, pôžičky a úvery, príspevky 

zo štátneho rozpočtu a iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných 

predpisov. 

4. Všetky orgány hnutia sú povinné dbať o to, aby majetok hnutia bol využívaný čo 

najhospodárnejšie, v súlade s právnymi predpismi a so stanovami. Dar poskytnutý hnutiu na 

konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu. 

5. Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia hnutia za záväzky hnutia ani 

nezodpovedajú, ani neručia. Hnutie nesmie vo vlastnom mene podnikať a uzatvárať zmluvy o tichom 

spoločenstve.  



6. V prípade dobrovoľného zrušenia hnutia s likvidáciou rozhodne Kongres o vymenovaní likvidátora 

a výške jeho odmeny.  

7. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí 

Kongres. 

 

XIII. Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Stanovy vstúpia do platnosti a nadobudnú účinnosť dňom registrácie hnutia na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky.  


