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STANOVY

Politickej strany Práca slovenského národa
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Názov strany je Práca slovenského národa (ďalej len „strana“
alebo „PSN“). Skratkou názvu strany je PSN.
2) Strana je politickou stranou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o po
litických stranách a politických hnutiach.
3) Strana pôsobí na území Slovenskej republiky.
4) Strana je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením ob
čanov Slovenskej republiky, ktoré vykonáva svoju činnosť v sú
lade so všeobecnými záväznými predpismi platnými v Sloven
skej republiky a v súlade so svojimi stanovami.
5) Symbolmi strany sú:
a) Znak strany. Znak je modro ohraničený kruh. V hornej čas
ti kruhu je modré ohraničenie prerušené na úseku 80°. Zo
spodnej centrálnej časti kruhu stúpa skrz prerušenie do pre
tiahnutej vlnovky rozvinutá červená špirála.
b) Pečať strany. Je okrúhla. V jej strede je znak PSN. Po ob
vode pečiatky z hornej strany znaku je nápis Práca sloven
ského národa. Z dolnej strany znaku je názov daného orga
nizačného prvku štruktúry strany.
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Článok 2
Programové zásady
1) Strana buduje svoju činnosť na odkaze slovenskej a európskej
kultúry. Demokratickými spôsobmi sa usiluje o ich presadenie
do života občana, rodiny, štátu a to v oblasti hospodárskej,
politickej, duchovnej i medzinárodnej. Vyjadruje hodnoty hnu
tia občanov, ktorí neváhajú prevziať zodpovednosť za seba,
svoju rodinu, obec a štát, keď podľa svojho svedomia cítia
potrebu brániť a rozvíjať hodnoty i záujmy slovenského náro
da stojace na tradíciách európskej kultúry, úsilí našich pred
kov a kresťanstve. Členovia strany sa združujú a konajú podľa
princípov vzájomnej úcty a rešpektu, solidarity a obetavosti.
Strana svoje programové ciele konkretizuje v programových
dokumentoch.
2) Základné ciele strany sú:
• Prospech občana Slovenskej republiky a všestranný rozvoj
jeho štátu je prvoradým cieľom politickej strany.
• Strana bude posilňovať pozíciu občana a rodiny v štruktúre
štátu pretože ich považuje za základ spoločnosti a vo vzťa
hoch medzi nimi a štátom bude usilovať o nastolenie rovno
vážneho stavu.
• Strana bude presadzovať sociálny systém, ktorý bude fakto
graficky uplatňovať recipročný princíp zásluhovosti a zodpo
vednosti medzi občanom a štátom.
• Strana považuje vymožiteľnosť platného práva za jeden
z najdôležitejších prvkov fungovania štátu a bude dôsledne
usilovať o jeho samozrejmú existenciu.
• Strana považuje občana za jediného nositeľa parciálnej časti
moci v štáte, ktorý svoj podiel odovzdáva vo voľbách ním vy
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bratej politickej strane. Nositeľov moci považuje strana zod
povedných občanovi za výsledky svojho konania.
• Strana považuje za povinnosť každého štátneho funkcionára
i radového pracovníka chrániť a zveľaďovať štátny majetok
a všetky hodnoty v jeho dosahu s cieľom perspektívneho
a trvalého prospechu občana Slovenskej republiky.
• Strana považuje spoluprácu medzi jednotlivými štátmi Eu
rópy i celého sveta na princípoch vzájomnej výhodnosti za
konštruktívny prvok medzištátnych vzťahov. Na takejto spo
lupráci sa bude podieľať a ju posilňovať v miere umožňujúcej
zachovať štátnu zvrchovanosť, suverenitu, rozhodovaciu ne
závislosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc Slo
venskej republiky.
• Strana považuje za možného politického spojenca každého,
kto ctí a svojim činom ani úmyslom nepoškodzuje zvrchova
nosť, nezávislosť, suverenitu, celistvosť územia Slovenskej
republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

Článok 3
Členstvo
Členom strany sa môže stať občan Slovenskej republiky s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského
štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej re
publiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
dovŕšil vek 18 rokov, súhlasí so stanovami a programom strany
a o členstvo požiada. Členom strany sa nemôže stať občan, ktorý
zostáva členom inej politickej strany.
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Článok 4

Článok 5

Prijatie za člena

Práva člena

1) Konanie o členstve v strane sa začína písomnou prihláškou
záujemcu podanou miestnej organizácii spravidla v mieste byd
liska záujemcu alebo v jeho okruhu.
2) Miestna organizácia zaregistruje záujemcu a udelí mu podmie
nečné členstvo v trvaní troch mesiacov.
3) Po uplynutí podmienečného členstva miestna organizácia roz
hodne o:
• neprijatí za člena strany, alebo
• odporučení na prijatie za riadneho člena strany, ktoré postúpi
Predsedníctvu.
4) O prijatí za riadneho člena strany rozhodne Predsedníctvo na
svojom najbližšom rokovaní odo dňa doručenia odporučenia,
ktoré oznámi miestnej organizácii do dvoch týždňov po svojom
rozhodnutí.
5) Za prvý rok členstva v strane novoprijatý člen strany neplatí
členský príspevok. Prvý rok členstva sa počíta odo dňa, kedy
mu miestna organizácia udelila podmienečné členstvo v stra
ne.
6) Výška členského (Eur):
a) Prvý rok členstva........0
b) Nezamestnaný...........0
c) Dôchodcovia...............1
d) Pracujúci .................10
e) Dobre situovaný člen môže prispieť aj vyššou sumou.

Člen strany má právo:
a) voliť na príslušných rokovaniach,
b) byť volený do funkcií a orgánov v strane a to nasledovne:
• po roku riadneho členstva na úrovni miestnej organizácie,
• po 18 mesiacoch riadneho členstva do regionálnej organizácie,
• po troch rokoch riadneho členstva do republikových orgánov.
• O výnimkách rozhodne predsedníctvo strany,
c) zúčastňovať sa na zhromaždení miestnej organizácie,
d) zúčastňovať sa na činnosti strany a byť informovaný o jej akti
vitách,
e) predkladať orgánom strany postrehy, námety, pripomienky, ná
vrhy a sťažnosti,
f) obracať sa s otázkami a požiadavkami na všetkých funkcioná
rov strany alebo na členov strany, ktorí vykonávajú funkcie
v orgánoch verejnej moci a to prostredníctvom straníckej hie
rarchie a pri osobnom kontakte priamo,
g) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov strany, ak sa rozho
duje o jeho záležitostiach.
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Článok 6

Článok 8

Povinnosti člena

Stranícku disciplína

Člen strany je povinný:
a) dodržiavať stanovy a ostatné prijaté dokumenty strany,
b) presadzovať záujmy a ciele strany, podieľať sa na plnení jej
programu, uznesení vlastných a vyšších orgánov,
c) dodržiavať stranícku disciplínu a ctiť symboly strany,
d) plniť uložené úlohy a niesť zodpovednosť za následky svojej
politickej práce,
e) platiť členské príspevky podľa Príspevkovej smernice strany,
ktorú schváli predsedníctvo strany,
f) dbať na dodržiavanie noriem občianskeho spolunažívania
a všeobecnej morálky.

Člen strany sa zaväzuje dodržiavať stranícku disciplínu, ktorú po
rušuje, ak:
a) koná v rozpore s programom strany,
b) porušuje stanovy strany, uznesenia orgánov strany alebo roz
hodnutia funkcionárov, ktorým podlieha,
c) svojim konaním spôsobil ujmu na dobrom mene strany,
d) zneužil funkciu v strane alebo v orgánoch verejnej moci,
e) spáchal úmyselný trestný čin, za ktorý bol právoplatne odsúdený,
f) na verejnosti prezentuje iné názory potom, ako organizácia,
ktorej je členom, alebo jemu nadriadený stranícky orgán, prijal
v danej záležitosti platné uznesenie.

Článok 7

Článok 9

Zánik členstva v strane

Disciplinárne konanie

Členstvo v strane zaniká:
a) písomným oznámením člena strany o vystúpení zo strany do
ručeným miestnej organizácii,
b) vylúčením,
c) vstupom do inej politickej strany alebo členstvom v nej,
d) nezaplatením členského príspevku,
e) úmrtím člena strany
f) stratou podmienky občianstva alebo trvalého pobytu podľa
Článku 3

Ak člen strany porušil stranícku disciplínu podľa článku 8, začne
sa proti nemu disciplinárne konanie. Návrh na začatie disciplinár
neho konania môže podať každý člen strany. Návrh na discipli
nárne konanie proti funkcionárovi stojacemu v straníckej hierarchii
o stupeň vyššie podávajú stranícke organizácie uznesením svojho
miestneho zhromaždenia členov.
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Článok 10

Článok 11

Tresty za porušenie straníckej disciplíny

Odvolacie konanie

1)  Trestami sú:
a) pokarhanie,
b) výstraha,
c) odvolanie z funkcie v strane,
d) podmienečné vylúčenie zo strany,
e) vylúčenie zo strany.

1) Člen strany, ktorému bol uložený trest za porušenie straníckej
disciplíny podľa   článku 10, sa môže odvolať na republikovú
kontrolnú komisiu strany do jedného mesiaca odo dňa doruče
nia rozhodnutia o uložení trestu. Takéto odvolanie má odkladný
účinok.
2) Republiková kontrolná komisia strany vynesie rozhodnutie
o odvolaní na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr však do
troch mesiacov odo dňa doručenia odvolania.
3) Podrobnosti disciplinárneho konania obsahuje Disciplinárny
poriadok, schválený Predsedníctvom.

2) O ukladaní disciplinárnych trestov za porušenie straníckej dis
ciplíny člena PSN, okrem člena Predsedníctva PSN, v prvom
stupni rozhoduje na návrh príslušnej miestnej organizácie, ale
bo republikového orgánu, prípadne člena Predsedníctva PSN
disciplinárny orgán, ktorým je príslušná regionálna organizácia,
uznesením; navrhovateľ a člen PSN, voči ktorému sa vedie ko
nanie o uložení disciplinárneho trestu, nie sú členmi disciplinár
neho orgánu v predmetnom konaní.
O ukladaní disciplinárnych trestov za porušenie straníckej dis
ciplíny člena Predsedníctva PSN v prvom stupni rozhoduje na
návrh člena Predsedníctva PSN disciplinárny orgán, ktorým je
Predsedníctvo PSN, uznesením; navrhovateľ a člen Predsed
níctva, PSN voči ktorému sa vedie konanie o uložené discip
linárneho trestu, nie sú členmi disciplinárneho orgánu v pred
metnom konaní.
Orgán strany, ktorý rozhodol o uložení trestu podľa písm. c)
podá návrh na odvolanie člena z funkcie tomu orgánu strany,
ktorý je podľa stanov príslušným na odvolanie z tejto funkcie,
pričom týmto návrhom je viazaný.
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Článok 12
Spoločenská disciplína
Člen strany sa zaväzuje dodržiavať v strane spoločenskú disciplí
nu, ktorá sa okrem korektného chovania medzi členmi navzájom
vyznačuje:
a) rešpektom voči vyšším funkcionárom strany,
b) ochotou vzdať sa vlastných výhod kvôli potrebám strany,
c) preukazovaním patričnej úcty pamiatkam slovenskej histórie.
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Článok 13
Organizačná štruktúra
Organizačnú štruktúru strany tvoria:
a) miestne organizácie,
b) regionálne organizácie,
c) republikové orgány.

Článok 14

5) V prípade, že počet členov miestnej organizácie klesne pod
päť, jej činnosť sa pozastavuje a zvyšní členovia sa stávajú prí
slušníkmi územne najbližšej miestnej organizácie. Ak sa počet
pôvodnej miestnej organizácie opäť potrebne upraví, jej čin
nosť sa po súhlase Predsedníctva obnoví.
6) Miestna organizácia zaniká za podmienok stanovenými Orga
nizačným a rokovacím poriadkom strany, ktorý schváli Pred
sedníctvo.
7) Majetok po zaniknutej miestnej organizácie, alebo organizácie,
ktorej činnosť bola pozastavená, prechádza na regionálnu or
ganizáciu.

Miestna organizácia
1) Členmi miestnej organizácie sú členovia strany, ktorí majú
v obvode miestnej organizácie trvalý pobyt.  
2) Miestna organizácia (ďalej aj ako MO PSN) vznikne, ak sa
v príslušnom obvode, v ktorom má miestna organizácia vznik
núť, nájde aspoň 5 členov strany, ktorí tu budú mať trvalý pobyt.
Dokladom o jej založení je zakladacia listina, ktorú prideľuje
sekretár strany na návrh predsedníctva PSN. Podkladom na jej
vydanie je zápisnica  o ustanovujúcom zhromaždení miestnej  
organizácie.  
3) Miestna organizácia hospodári s členskými príspevkami pod
ľa Príspevkovej smernice strany, inak v mene strany nemôže
nadobúdať majetok ani iné majetkové práva a nemôže konať
v mene strany ani ju zaväzovať.
4) Predseda miestnej organizácie je jej hlavným predstaviteľom.
Je spoluzodpovedný za činnosť strany v sídle miestnej orga
nizácie. Predseda MO PSN  je oprávnený konať a podpisovať
v jej mene.
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Článok 15
Orgány miestnej organizácie
1) Orgánmi miestnej organizácie sú:
a) Zhromaždenie členov miestnej organizácie
b) Výbor miestnej organizácie
c) Predseda miestnej organizácie   
d) Kontrolná komisia  miestnej organizácie
2) Najvyšším orgánom miestnej organizácie je zhromaždenie čle
nov miestnej organizácie.
3) Zhromaždenie členov miestnej organizácie je schopné uzná
šať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov miestnej
organizácie.
4)  Na čele miestnej organizácie  je predseda miestnej organizácie
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(ďalej predseda MO PSN), ktorého volí zhromaždenie členov
miestnej organizácie na obdobie troch rokov.
    Predseda MO PSN je spoluzodpovedný za  činnosť MO PSN.  
5) Zhromaždenie členov miestnej organizácie môže rozhodnúť
o zriadení výboru miestnej organizácie, ale len vtedy, ak počet
členov miestnej organizácie stúpne na viac ako 15 riadnych čle
nov. V tom prípade zhromaždenie členov miestnej organizácie:
a) volí aj podpredsedu miestnej organizácie (ďalej podpred
seda MO PSN), prípadne ďalších členov výboru miestnej
organizácie, najmenej však aspoň jedného,
b) volí kontrolóra miestnej organizácie (ďalej kontrolór MO
PSN)  alebo členov kontrolnej komisie miestnej organizácie
(ďalej kontrolná komisia MO PSN),
c) navrhuje kandidátov na funkcie v strane,
d) schvaľuje kandidátnu listinu strany   pre voľby do orgánov
miestnej samosprávy.
6) Rozhodnutie zhromaždenia členov miestnej organizácie je pri
jaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
Na platnosť voľby podľa ods. 5 je potrebný súhlas nadpolovič
nej väčšiny všetkých členov zhromaždenia členov miestnej or
ganizácie. Na odvolanie predsedu MO PSN alebo podpredsedu
miestnej organizácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov zhromaždenia členov miestnej organizácie.
7) Výbor miestnej organizácie plní najmä tieto úlohy:
a) riadiť činnosť MO PSN v čase medzi členskými schôdzami
MO PSN a plniť funkciu výkonného orgánu MO PSN  
b) organizuje  akcie MO PSN
c) pripravuje a organizuje program MO PSN
8) Kontrolná komisia MO PSN plní najmä tieto úlohy:
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a) v rámci svojej pôsobnosti MO PSN kontroluje dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych a hospodárskych predpi
sov ktoré majú vplyv na činnosť MO PSN v zmysle štatútu
schváleného Predsedníctvom PSN prislúchajúceho k MO
PSN.  
b) Kontrolná komisia MO PSN je zložená z predsedu kontrol
nej komisie MO PSN a dvoch členov kontrolnej komisie MO
PSN, ktorých volí zhromaždenie členov miestnej organizá
cie PSN nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
c) Predsedu kontrolnej komisie MO PSN a dvoch členov kon
trolnej komisie MO PSN volí zhromaždenie členov miestnej
organizácie na obdobie 3 rokov.
9) V prípade, že počet členov miestnej organizácie klesne pod
päť, jej činnosť sa pozastavuje a zvyšní členovia sa stávajú prí
slušníkmi územne najbližšej organizácie .Ak sa počet pôvodnej
miestnej organizácie opäť potrebne upraví, jej činnosť sa po
súhlase predsedníctva PSN obnoví.   

Článok 16
Regionálna organizácia
Regionálne organizácie (ďalej RO PSN) sú organizované podľa
aktuálneho územnosprávneho členenia Slovenskej republiky na
vyššie územné celky.
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Článok 17
Orgány regionálnej organizácie
1) Regionálnymi orgánmi sú:
a) regionálny snem,
b) regionálna rada,
c) predseda regionálnej rady.
2) Regionálna organizácia hospodári s časťou členských príspev
kov v zmysle Príspevkovej  smernice strany.

Článok 18
Regionálny snem
1) Regionálny snem je najvyšším orgánom strany v regióne. Tvo
ria ho členovia regionálnej rady a delegáti zvolení miestnymi
organizáciami v danom regióne podľa mandátového kľúča sta
noveného predsedníctvom strany. Regionálny snem je uzná
šaniaschopný ak je prítomných najmenej 80% nominantov.
Rozhodnutie regionálneho snemu je prijaté, ak zaň hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných členov.
2) Regionálny snem zvoláva predseda regionálnej rady najmenej
raz do roka. Predseda regionálnej rady je povinný zvolať regi
onálny snem strany, ak sa na tom uznesie regionálna rada, ale
bo ak o to požiada nadpolovičná väčšina miestnych organizácií
podľa mandátového kľúča.
3) Regionálny snem plní najmä tieto úlohy:
a) volí predsedu regionálnej rady na obdobie štyroch rokov
a má právo ho odvolať,
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b) volí delegátov na republikový snem,
d) schvaľuje koncepciu činnosti strany v príslušnej územnej
oblasti a správu o plnení tejto koncepcie.

Článok 19
Regionálna rada
1) Regionálnu radu tvoria:
a) predseda regionálnej rady PSN (ďalej predseda RR PSN),
b) predsedovia miestnych organizácií, ktorých váha hlasov je
závislá na množstve členov podľa kľúča uvedeného v Orga
nizačnom a rokovacom poriadku strany,
c) poslanci samosprávneho územného celku, ktorí sú členmi
strany na území regiónu.
2) Regionálna rada plní najmä tieto úlohy:
a) Podáva návrh  v hlavných politických a organizačných otáz
kach strany v regióne.
b) navrhuje kandidátov na voľby do samosprávnych zastupiteľ
stiev na úrovni obcí a vyšších územných celkov,
c) podáva návrh na skončenie činnosti miestnej organizácie
strany.
3) Regionálnu radu zvoláva predseda RR PSN, najmenej raz za
dva mesiace. Predseda RR PSN je povinný zvolať regionálnu
radu, ak o to požiada najmenej jedna tretina miestnych organi
zácií podľa mandátového kľúča.
4) Ak predseda RR PSN nezvolá regionálnu radu počas piatich
mesiacov, zvolá ju predseda republikovej rady.
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Článok 20
Funkcionári regionálnej rady

3)

Predseda RR PSN je zodpovedný za činnosť strany v danom re
gióne, je oprávnený konať a podpisovať v jej mene.

4)

Článok 21
Republikové orgány

5)

1) Republikovými orgánmi strany sú:
a) republikový snem,
b) predseda strany,
c) podpredsedovia strany,
d) predsedníctvo,
e) sekretár strany,
f) republiková kontrolná komisia.

6)

7)

8)

Článok 22
Republikový snem
1) Republikový snem (ďalej aj ako snem)  je najvyšším orgánom
strany. Má charakter riadny, mimoriadny a informačný.
2) Snem zvoláva predseda strany najmenej raz za rok. Snem tvo
ria delegáti zvolení na regionálnych snemoch (v zmysle čl. 18
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bod. 3 písm. b) podľa mandátového kľúča stanoveného pred
sedníctvom na tento účel.
Na   sneme sa zúčastňujú aj členovia republikovej kontrolnej
komisie.
Predseda strany je povinný zvolať mimoriadny alebo informač
ný republikový snem do 30 dní, ak o to požiada predsedníctvo
alebo aspoň tri štvrtiny regionálnych rád. Účastníkmi mimoriad
neho  snemu sú účastníci, ktorí boli prítomní na riadnom sneme
alebo boli riadne ospravedlnení. Neprítomných neospravedlne
ných delegátov nahradia regionálne snemy  novými delegátmi.
Na prijatie uznesenia  snemu v akejkoľvek oblasti je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov snemu. Snem je uzná
šaniaschopný ak je prítomných najmenej 80% nominantov.
S výnimkou ustanovujúceho snemu  môže kandidovať za pred
sedu strany  alebo za podpredsedu strany len riadny člen stra
ny, ktorý bude mať podporu najmenej dvoch členov predsed
níctva.
S výnimkou ustanovujúceho snemu môže za člena predsedníc
tva kandidovať len riadny člen strany, ktorý bude mať podporu
najmenej dvoch členov predsedníctva.
Republikový snem plní najmä tieto úlohy:
a) volí a odvoláva predsedu strany (ďalej len predseda) na ob
dobie piatich rokov
b) volí a odvoláva dvoch podpredsedov strany (ďalej len pod
predseda) na obdobie piatich rokov
c) Personálne otázky môže snem  riešiť počas piatich rokov od
ostatných volieb iba v prípade, že o to požiadajú tri štvrtiny
regionálnych rád s váhou hlasov podľa mandátového kľúča,
d) na návrh predsedu strany  potvrdzuje sekretára strany ako
člena predsedníctva,
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e)
f)
g)
h)
i)

volí ďalšieho jedného člena predsedníctva,
schvaľuje správu republikovej kontrolnej komisie strany ,
schvaľuje  program strany
schvaľuje nové stanovy a zmeny stanov
určuje zásadnú politickú líniu strany a schvaľuje zásadné
programové dokumenty PSN a ich zmeny.

Článok 23
Predseda strany
1) Štatutárnym orgánom je predseda strany. Predseda strany
koná a podpisuje v mene strany samostatne tak, že k vytla
čenému úplnému názvu strany, označeniu jeho funkcie, mena
a priezviska pripojí svoj vlastnoručný podpis.
V mene strany môže konať aj podpredseda strany, a to na zá
klade plnomocenstva udeleného predsedom strany v presne
vymedzenom rozsahu.
2) Predseda strany je najvyšším predstaviteľom strany. Za politiku
a všetku činnosť strany zodpovedá snemu.
3) Predseda strany:
a) zvoláva snem, zasadnutia predsedníctva strany a vedie ich,
alebo tým poverí niektorého z podpredsedov,
b) je oprávnený zúčastniť sa rokovania či akcie ktoréhokoľvek
článku organizačnej štruktúry strany, ak však nie je jeho čle
nom, nemá právo hlasovať.
c) riadi činnosť podpredsedov strany,
d) predkladá snemu návrh na sekretára strany a riadi jeho čin
nosť.
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Článok 24
Podpredsedovia strany
1) Predsedu strany v čase jeho neprítomnosti alebo v prípadoch,
ktoré predseda strany uzná za vhodné, zastupuje ním povere
ný podpredseda strany v zmysle Článku 23 ods. 1 stanov.
2) Podpredsedovia strany sú zodpovední za jednotlivé oblasti čin
nosti strany, ktoré im určí predsedníctvo strany.
3) Podpredsedovia strany sú oprávnení zúčastniť sa rokovania či
akcie ktoréhokoľvek článku organizačnej štruktúry strany, ak
však nie sú jeho členom, nemajú právo hlasovať.

Článok 25
Predsedníctvo
1) Predsedníctvo zodpovedá za činnosť strany v období medzi
zasadnutiami republikového snemu. Je ústredným riadiacim
orgánom strany a jej politiky.
2) Predsedníctvo tvoria predseda strany, dvaja podpredsedovia
strany, sekretár strany  a jeden zvolený člen.
3) Zasadnutia predsedníctva sa môžu na jeho pozvanie zúčastňo
vať aj ďalší členovia strany alebo hostia. V prípravnom konaní
predsedníctvo rozhodne o ich hlasovacom práve.
4) Predsedníctvo zvoláva predseda strany spravidla raz za me
siac. Predsedníctvo je uznášania schopné ak sa ho zúčastnia
minimálne štyria členovia, ale na zasadnutí predsedníctva mu
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5)

6)
7)

8)

9)

sí byť vždy prítomný predseda strany alebo obaja podpredse
dovia strany.
Na prijatie uznesenia predsedníctva je potrebný súhlas nadpo
lovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu. Na prijatie uznesenia smerujúceho k
personálnym otázkam v rámci republikových orgánov strany je
potrebný súhlas aspoň štyroch členov predsedníctva.
Predseda strany je povinný zvolať predsedníctvo do 15 dní,
ak o to požiadajú aspoň traja jeho členovia, z toho minimálne
jeden podpredseda.
Predsedníctvo schvaľuje kandidátku do všetkých volieb, kto
rých sa strana zúčastní a ktorú navrhnú iné orgány strany.
Predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:
a) schvaľuje vnútorné právne a organizačné akty, ak nie sú vy
hradené snemu,
b) prerokúva aktuálne politické otázky,
c) deleguje svojich členov na zasadnutia a akcie nižších orga
nizačných štruktúr strany,
d) rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach, ktoré podľa
stanov nepatria do rozhodovacej právomoci iných orgánov
strany
člen predsedníctva je oprávnený zúčastniť sa rokovania či ak
cie ktoréhokoľvek článku  organizačnej štruktúry strany, ak však
nie je jeho členom, nemá právo hlasovať.
Predsedníctvo môže rozhodovať o všetkých otázkach ktoré ne
patria do právomoci iného orgánu strany podľa stanov.
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Článok 26
Sekretár strany
1) Sekretár strany je zodpovedný za administratívnu činnosť a per
sonálnu agendu ústredia strany. Jeho činnosť riadi predseda.
2) Vedie agendu Predsedníctva PSN.
3) Vypracováva organizačný a rokovací poriadok PSN a predkla
dá ho na schválenie   predsedníctvu PSN.
4) Navrhuje predsedovi PSN uzatvorenie a ukončenie pracovné
ho pomeru zamestnancov PSN.

Článok 27
Republiková kontrolná komisia
1) Republiková kontrolná komisia strany (ďalej aj ako RKK PSN)
sleduje vnútornú činnosť strany a hospodárenie všetkých jej
orgánov z hľadiska súladu so stanovami strany a všeobecne
záväznými právnymi predpismi o finančnom hospodárení.
2) Republiková kontrolná komisia je zložená z predsedu RKK PSN
a dvoch  členov strany, ktorých volí republikový snem z delegá
tov snemu strany.
3) Republikoví kontrolná komisia  plní tieto úlohy:
a) vypracováva správu o hospodárení strany, ktorú predkladá
na schválenie predsedníctvu,
b) poskytuje konzultačné služby v oblasti hospodárenia regio
nálnym a miestnym orgánom strany,
c) podáva záväzný výklad stanov, rozhoduje o odvolaniach
23

d)

e)
f)

g)

členov proti trestom, je rozhodujúcim a konečným orgánom
v disciplinárnom konaní
zabezpečuje súlad interných právnych aktov, vydaných or
gánmi strany so stanovami strany a ak zistí nesúlad medzi
interným právnym aktom a stanovami, podá predsedníctvu
návrh na zrušenie interného právneho aktu, ktoré predsed
níctvo akceptuje,
podľa vlastného plánu kontrol kontroluje hospodárenie všet
kých orgánov strany a podáva správy predsedníctvu,
predseda republikovej kontrolnej komisie strany sa môže
zúčastňovať na zasadnutiach predsedníctva s hlasom po
radným.
Členstvo v RKK PSN je nezlučiteľné s členstvom v riadia
cich orgánoch vo všetkých štruktúrach PSN

Článok 28
Hospodárenie strany
1) Príjmami strany môžu byť:
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 ale
bo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na
verejnom trhu,
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
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i) príspevky zo štátneho rozpočtu,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa
osobitných predpisov
2) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a závä
zkov v prípade zániku strany, prechádza na organizácie, ktoré
určí snem strany.

Článok 29
Spoločné ustanovenia
1) Uznesenia orgánov strany a rozhodnutia funkcionárov strany
sú záväzné pre všetky podriadené orgány a členov strany.
2) Vyššie orgány môžu v prípade odôvodnenej obavy z výrazného
poklesu aktivity, narušenia dobrého mena strany, alebo podoz
renia či dôkazov o porušovaní stanov nariadiť zvolanie nižších
orgánov strany a v súčinnosti s nimi vyriešiť situáciu.
3) Organizačné jednotky nemôžu v mene strany nadobúdať ma
jetok ani iné majetkové práva, a nemôžu konať a zaväzovať sa
v mene strany, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak.
4) Orgány strany sú uznášania schopné, ak sa na nich zúčastni
la nadpolovičná väčšina jej členov, pokiaľ v stanovách nie je
uvedené inak. Rozhodnutia orgánov strany sú platné, ak za ne
hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov, pokiaľ
v stanovách nie je uvedené inak.
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Článok 30
Záverečné ustanovenie
1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich zápisu do registra
politických strán a politických hnutí.
2) Týmito stanovami sa rušia zaregistrované stanovy strany pod
číslom: 233004-2010/07811 zo dňa 6. 4. 2010, vrátane ich  
zmien: por. č. 1 zo dňa  7. 1. 2013 a por. č. 2 zo dňa 14. 7. 2016
ktoré boli zapísané v registri politických strán a politických hnutí.
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