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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Názov, sídlo a ďalšie ustanovenia 

1. Názov politického hnutia je „REPUBLIKA“. Skratka sa nepoužíva. 

2. Hnutie je právnickou osobou rešpektujúcou politický systém a parlamentnú demokraciu  

v Slovenskej republike. Svoju činnosť vykonáva v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,  

zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov, ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, svojimi stanovami a vnútornými 

predpismi hnutia. 

3. Hnutie je dobrovoľným združením občanov Slovenskej republiky s územnou pôsobnosťou  

na území Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 

Článok 2 

Programové ciele 

1. Politické hnutie REPUBLIKA sa hlási k Cyrilo-metodskej tradícii a k demokratickému zriadeniu 

zakotvenému v Ústave Slovenskej republiky. V duchu týchto hodnôt a tradícií sa bude usilovať  

o rozvoj Slovenskej republiky, ochranu a posilnenie jej suverenity a dodržiavanie práv všetkých  

jej občanov. 

2. Hnutie vo svojej činnosti presadzuje najmä nasledujúce programové ciele: 

 zlepšenie životnej úrovne a sociálneho zabezpečenia občanov Slovenskej republiky; 

 zlepšenie vymožiteľnosti práva, aktívne odstraňovanie korupcie, útlaku a nespravodlivosti; 

 vybudovanie modernej a efektívnej verejnej správy ako služby v prospech občanov; 

 rozširovanie prvkov priamej demokracie a účasti občanov na správe vecí verejných; 

 obnovenie poľnohospodárskej, potravinovej , surovinovej a energetickej sebestačnosti 

Slovenskej republiky; 

 ochrana životného prostredia, prírody a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja; 

 podpora domácich podnikateľov, znižovanie daňového zaťaženia firiem aj občanov; 

 zabezpečenie kvalitného vzdelávania a výchovy mládeže k morálnym hodnotám, zdraviu 

a láske k vlasti; 

 modernizácia zdravotníctva a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých; 

 zabezpečenie dôstojného života pre seniorov a prehĺbenie úcty k starším; 

 ochrana tradičných hodnôt, podpora tradičnej rodiny, ochrana života a práv detí; 

 podpora a zveľaďovanie slovenskej kultúry a tradícií;  

 zjednocovanie ľudí a organizácií s konzervatívnymi, pronárodnými a kresťanskými hodnotami; 

 ochrana Slovenskej republiky, jej bezpečnosti, suverenity, štátnosti a identity; 

 dôstojná a razantná obhajoba záujmov Slovenskej republiky v zahraničí; 

3. Hnutie svoje všeobecné programové ciele bližšie špecifikuje v programových dokumentoch. 
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ČLENSTVO 

Článok 3 

Podmienky členstva 

1. Členom hnutia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu a súhlasí so stanovami a programom hnutia. 

2. Členom hnutia sa nemôže stať člen inej politickej strany alebo hnutia, ani záujemca o členstvo, 

o ktorého politickej a občianskej bezúhonnosti existujú odôvodnené pochybnosti. 

 

Článok 4 

Vznik členstva 

1. Členstvo v hnutí vzniká rozhodnutím o prijatí za člena hnutia na základe prihlášky podanej 

záujemcom o členstvo. 

2. O prijatí za člena hnutia rozhoduje Predsedníctvo hnutia alebo ním splnomocnený orgán. 

3. Dokladom o členstve v hnutí je preukaz člena. 

4. Podrobný postup pri prijímaní a evidencii členov ustanoví interná smernica hnutia. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti členov 

1. Člen hnutia má právo: 

a) podieľať sa na činnosti a aktivitách hnutia; 

b) byť informovaný o činnosti hnutia; 

c) prekladať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti hnutia a jeho orgánov; 

d) voliť a byť volený do funkcií v hnutí v súlade s týmito Stanovami, vnútornými predpismi 

a rozhodnutiami orgánov hnutia; 

e) uchádzať sa o kandidatúru za hnutie na volené verejné funkcie v Slovenskej republike  

a v štruktúrach Európskej únie; 

f) pozastaviť alebo ukončiť svoje členstvo spôsobom ustanoveným Stanovami. 

2. Člen hnutia má povinnosť: 

a) podieľať sa na činnosti a aktivitách hnutia; 

b) presadzovať program a ciele hnutia; 

c) dodržiavať Stanovy, vnútorné predpisy hnutia a rešpektovať rozhodnutia orgánov hnutia; 

d) zúčastňovať sa osobne na zasadnutiach príslušných orgánov hnutia; 

e) čestne a zodpovedne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcií v ktorých pôsobí; 

f) bezodkladne informovať príslušnú krajskú organizáciu o zmene údajov uvedených v prihláške; 

g) uhrádzať riadne a včas členské príspevky, ktorých výšku určí Predsedníctvo hnutia; 

h) neohrozovať dobré meno a záujmy hnutia nevhodnou činnosťou a spôsobom života. 
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Článok 6 

Zánik a pozastavenie členstva 

1. O pozastavení členstva rozhoduje Predsedníctvo hnutia. Dňom pozastavenia členstva v hnutí 

zanikajú členovi aj všetky volené funkcie v hnutí a nemôže byť volený do orgánov hnutia;  

Uplynutím času, na ktorý bolo členstvo pozastavené, sa členstvo automaticky obnoví; to neplatí, 

ak medzitým členstvo zaniklo v súlade so Stanovami. 

2. Členovi možno členstvo v hnutí pozastaviť v prípade, ak: 

a) o to sám písomne požiadal s uvedením závažných dôvodov; 

b) má byť ustanovený do funkcie, pri ktorej je zákonom alebo iným všeobecne záväzným 

predpisom členstvo v politickej strane alebo hnutí vylúčené; 

c) člen závažným spôsobom ohrozil dobré meno alebo záujmy hnutia. 

3. Členstvo v hnutí zaniká: 

a) doručením oznámenia o vystúpení člena príslušnej krajskej organizácii; 

b) vstupom člena do inej politickej strany alebo hnutia; 

c) stratou občianstva Slovenskej republiky; 

d) smrťou člena; 

e) obmedzením spôsobilosti na práve úkony; 

f) zmenou trvalého pobytu člena mimo územia Slovenskej republiky; 

g) vylúčením člena na základe rozhodnutia Predsedníctva hnutia. 

4. Člena možno z hnutia vylúčiť najmä za: 

a) predloženie nepravdivých údajov v prihláške za člena hnutia; 

b) porušovanie povinností člena hnutia; 

c) poškodzovanie dobrého mena hnutia a konanie v rozpore s programom a záujmami hnutia; 

d) prijatie kandidatúry na volenú verejnú funkciu v SR a EÚ bez predchádzajúceho súhlasu hnutia; 

e) vystúpenie z poslaneckého klubu hnutia; 

f) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin. 

 
5. O vylúčení člena z hnutia rozhoduje Predsedníctvo hnutia. Rozhodnutie o vylúčení musí byť 

písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen písomne 

odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní, ktoré nemá odkladný účinok,  

rozhoduje Rozhodcovská komisia hnutia. 

6. Z hnutia nemožno vylúčiť alebo členstvo nemožno pozastaviť Predsedovi hnutia.  

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA HNUTIA 

Článok 7 

Štruktúra hnutia 

1. Orgány hnutia sú: 

a) Republikový snem 



5 
 

b) Republiková rada 

c) Predsedníctvo hnutia 

d) Pracovné skupiny hnutia 

e) Rozhodcovská komisia 

f) Revízna komisia 

 

 

Článok 8 

Republikový snem 

 
1. Republikový snem je najvyšším orgánom hnutia. 

2. Republikový snem zvoláva a vedie Predseda hnutia spravidla raz za rok alebo mimoriadne  

ak o to požiadajú najmenej 2/3 členov Predsedníctva hnutia. 

3. Členmi Republikového snemu sú: 

a) členovia Predsedníctva hnutia; 

b) členovia hnutia delegovaní spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku hnutia,  

tzv. delegáti; 

 tak, aby počet členov Republikového snemu nebol menší ako 27. 

4. Zasadnutia Republikového snemu sa môžu zúčastniť aj iní účastníci pozvaní Predsedom hnutia,  

ktorí však nemajú hlasovacie právo. 

5. Republikový snem rozhoduje najmä o: 

a) programe a politickej orientácii hnutia; 

b) zmenách stanov hnutia; 

c) voľbe a odvolávaní Predsedu hnutia; 

d) na návrh Predsedu hnutia o voľbe podpredsedov hnutia; 

e) na návrh člena Republikového snemu o voľbe a odvolávaní členov Predsedníctva hnutia; 

f) na návrh člena Republikového snemu o voľbe a odvolávaní členov Revíznej komisie;  

g) na návrh člena Republikového snemu o voľbe a odvolávaní členov Rozhodcovskej komisie; 

h) dobrovoľnom zrušení hnutia alebo zlúčení hnutia s inou politickou stranou alebo hnutím; 

i) o ďalších záležitostiach a otázkach podľa schváleného programu Republikového snemu,  

ktoré patria do jeho výlučnej právomoci podľa zákona. 

6. Republikový snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

Republikový snem rozhoduje uznesením na základe hlasovania členov snemu, pričom každý člen 

snemu má jeden hlas. 

7. Rozhodnutie Republikového snemu je platné, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných členov snemu. Na prijatie uznesenia podľa písmen b) a h) bodu 5  

a o odvolaní voleného funkcionára hnutia pred uplynutím jeho funkčného obdobia  

je potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých členov Republikového snemu. 

8. Člen Republikového snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú 

istú vec ako člen Revíznej alebo Rozhodcovskej komisie.  
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9. Republikový snem môže v odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodovať aj formou  

per rollam. Rozhodovanie per rollam je možné uskutočniť písomne alebo s použitím nástrojov 

elektronickej komunikácie spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku hnutia. 

10. Zo zasadnutia Republikového snemu sa vyhovuje zápisnica v písomnej forme.  

 

Článok 9 

Republiková rada 

1. Republiková rada je najvyšším poradným orgánom Predsedníctva hnutia, ktorý zvoláva podľa 

potreby Predseda hnutia alebo Predsedníctvo hnutia. Zasadnutia Republikovej rady vedie 

Predseda hnutia alebo ním poverený podpredseda hnutia. 

2. Členmi Republikovej rady sú členovia Predsedníctva hnutia, poslanci Národnej rady Slovenskej 

republiky a Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi hnutia, členovia vlády a štátni tajomníci,  

ktorí sú členmi hnutia, a ďalšie osoby, ktoré sú členmi hnutia a ktoré do Republikovej rady menuje 

Predseda hnutia. 

3. Do pôsobnosti Republikovej rady patrí najmä prerokovávanie aktuálnej politickej situácie, 

schvaľovanie odporúčaných postupov a stanovísk, príprava odborných podkladov, návrhov 

legislatívnych zmien, a pod. 

4. Zvolávanie a vedenie zasadnutia Republikovej rady môže podrobnejšie upraviť interný predpis 

schválený Predsedníctvom hnutia. 

5. Zasadnutia Republikovej rady sa môžu zúčastniť aj ďalšie osoby prizvané Predsedom hnutia.  

Tieto osoby majú na zasadnutí poradný hlas.  

 

 

Článok 10 

Predsedníctvo hnutia 

1. Predsedníctvo hnutia je výkonným orgánom hnutia. Do jeho pôsobnosti patria všetky záležitosti, 

ktoré nie sú vyhradené právnym predpisom alebo Stanovami do pôsobnosti iných orgánov hnutia. 

Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu a je povinné zabezpečiť plnenie 

jeho uznesení. 

2. Predsedníctvo hnutia má 9 členov. Členmi Predsedníctva hnutia sú vždy Predseda hnutia, 

podpredsedovia, Generálny manažér a ďalší členovia Predsedníctva volení a odvolávaní 

Republikovým snemom, prípadne menovaní a odvolávaní Predsedom hnutia, tak aby 2/3 z počtu 

členov Predsedníctva hnutia boli volené a odvolávané Republikovým snemom hnutia. 

3. Funkčné obdobie volených členov Predsedníctva sú spravidla 4 roky. Funkčné obdobie 

podpredsedov končí zvolením nového Predsedu. Opätovná voľba členov Predsedníctva je možná. 

4. Ak členovi Predsedníctva hnutia zanikne funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, Predseda 

hnutia poverí jej výkonom iného člena Predsedníctva hnutia, a to až do zvolenia nového člena 

Predsedníctva hnutia na najbližšom zasadnutí Republikového snemu.  
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5. Na rokovanie Predsedníctva hnutia môžu byť na základe rozhodnutia Predsedu hnutia prizvané  

aj iné osoby, najmä predsedovia krajských organizácií, ktoré však nemajú hlasovacie právo. 

6. Zasadnutie Predsedníctva hnutia zvoláva a vedie Predseda hnutia alebo ním poverený 

podpredseda hnutia. Predsedníctvo rokuje najmenej raz za 3 mesiace. Predseda hnutia je povinný 

zvolať bezodkladne zasadnutie Predsedníctva hnutia v prípade, ak o to požiada aspoň polovica 

členov Predsedníctva hnutia alebo na žiadosť Revíznej komisie alebo Rozhodcovskej komisie. 

7. Predsedníctvo hnutia rozhoduje uznesením. Každý člen Predsedníctva podľa bodu 2 má hlasovacie 

právo.  

8. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. 

Rozhodnutie Predsedníctva hnutia je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

členov Predsedníctva hnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Predsedu. 

9. Kompetencie Predsedníctva hnutia sú najmä: 

a) zvolávať zasadnutia Republikového snemu; 

b) vypracovávať návrh programu hnutia a návrh stanov hnutia a ich zmien; 

c) určovať postup pri plnení programu a cieľov hnutia; 

d) rozhodovať na návrh Predsedu hnutia o zostavení kandidátnej listiny hnutia pre voľby do NR SR 

a pre voľby do Európskeho parlamentu; 

e) rozhodovať o volebných koalíciách a členstve hnutia v európskych stranách; 

f) schvaľovať kandidátov hnutia na obsadenie ústavných funkcií a vyslovovať nedôveru 

nominantom hnutia vo verejných funkciách; 

g) schvaľovať kandidátne listiny do krajských a komunálnych volieb; 

h) na návrh Predsedu voliť a odvolávať predsedov krajských organizácií; 

i) na návrh príslušného krajského predsedu menovať a odvolávať okresného predsedu; 

j) hospodáriť s majetkom hnutia; 

k) schvaľovať rozpočet hnutia a výročnú správu; 

l) schvaľovať interné predpisy hnutia; 

m) rozhodovať o vytvorení a zrušení pracovných skupín a iných poradných orgánov hnutia; 

n) rozhodovať o prijatí za člena hnutia, pozastavení členstva a úplnom vylúčení člena z hnutia; 

o) rozhodovať o výške členských príspevkov; 

p) zadávať záväzné úlohy členom hnutia; 

q) rozhodovať o ostatných záležitostiach hnutia, ktoré nie sú vyhradené do právomoci iných 

orgánov hnutia; 

r) rozhodovať o adrese sídla hnutia a zmene adresy sídla hnutia. 

 

Článok 11 

Predseda a podpredsedovia hnutia 

1. Predseda je najvyšším predstaviteľom hnutia na Slovensku i v zahraničí a súčasne je jeho 

štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene hnutia samostatne v zmysle Stanov vo všetkých 

záležitostiach. 

2. Predseda je členom Predsedníctva hnutia a za svoju činnosť sa zodpovedá Republikovému snemu. 
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3. V čase neprítomnosti Predsedu hnutia vykonáva pôsobnosť Predsedu hnutia ním poverený 

podpredseda hnutia v rozsahu splnomocnenia alebo poverenia. 

4. Do pôsobnosti Predsedu hnutia patrí najmä: 

a) zvolávať a riadiť zasadnutia Predsedníctva a Republikového snemu hnutia; 

b) predkladať personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti Predsedníctva; 

c) vymenúvať a odvolávať menovaných členov Predsedníctva; 

d) koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity hnutia; 

e) koordinovať činnosť podpredsedov, Generálneho manažéra a všetkých členov hnutia, ktorí sú 

nominantmi hnutia vo verejných funkciách; 

f) zadávať záväzné úlohy členom hnutia a Generálnemu manažérovi hnutia; 

g) disponovať a hospodáriť s majetkom hnutia. 

5. Podpredsedovia hnutia zastupujú Predsedu hnutia v rozsahu jeho poverenia vo zverenej oblasti. 

Podpredsedovia za výkon svojej funkcie zodpovedajú Predsedovi hnutia. 

 

Článok 12 

Generálny manažér 

1. Generálny manažér riadi činnosť sekretariátu hnutia a zabezpečuje plnenie úloh a uznesení 

prijatých na Predsedníctve alebo zadaných Predsedom po administratívnej a organizačnej stránke. 

Zabezpečuje riadne vedenie evidencií, administratívy a účtovníctva hnutia. 

2. Generálneho manažéra menuje a odvoláva Predseda hnutia. Za svoju činnosť sa zodpovedá 

Predsedovi hnutia. 

3. Generálny manažér je oprávnený disponovať majetkom a peňažnými účtami hnutia v rozsahu 

určenom organizačným poriadkom a na základe úloh a pokynov vydaných Predsedom hnutia. 

 

Článok 13 

Krajské, okresné a miestne organizácie hnutia 

1. Krajská organizácia hnutia: 

a) Krajská organizácia hnutia je organizačnou jednotkou hnutia na úrovni kraja, ktorá združuje 

okresné organizácie hnutia a uplatňuje politiku a stratégiu hnutia v kraji. Územný obvod 

krajskej organizácie je totožný s územným obvodom VÚC podľa územnosprávneho 

usporiadania Slovenskej republiky. 

b) Krajská organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže samostatne nadobúdať a hospodáriť  

s majetkom v mene hnutia, nemôže konať a zaväzovať sa v mene hnutia. 

c) Najvyšším orgánom krajskej organizácie je krajská rada, ktorá zabezpečuje výkon regionálnej 

politiky. Krajskú radu tvoria okresní predsedovia, krajský predseda a prípadne ďalší členovia 

delegovaní Predsedníctvom hnutia. 

d) Krajského predsedu hnutia volí a odvoláva na návrh Predsedu hnutia Predsedníctvo hnutia.  

Predseda krajskej organizácie zodpovedá za svoju činnosť Predsedníctvu a Predsedovi hnutia; 
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e) Krajský predseda je politickým reprezentantom hnutia v kraji, spoluvytvára regionálnu politiku,  

vedie krajskú organizáciu a zvoláva krajskú radu. 

f) Krajská rada môže na návrh krajského predsedu voliť a odvolávať podpredsedu krajskej rady 

z členov krajskej rady. 

g) Krajská rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinovým hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov  

je rozhodujúci hlas krajského predsedu. 

h) Krajská rada navrhuje Predsedníctvu hnutia na schválenie krajské politické a volebné koalície 

a zoznam kandidátov hnutia pre voľby do VÚC. 

i) Podrobnú definíciu organizácie a činnosti krajskej organizácie upravuje organizačný poriadok 

hnutia. 

 

2. Okresná organizácia hnutia: 

a) Okresná organizácia hnutia je organizačnou jednotkou hnutia na úrovni okresu, ktorá riadi  

a organizuje politiku a činnosť hnutia v príslušnom okrese. Územný obvod okresnej organizácie 

je spravidla totožný s územným obvodom okresu podľa územnosprávneho usporiadania 

Slovenskej republiky. 

b) Vznik okresnej organizácie schvaľuje na návrh príslušnej krajskej organizácie Predsedníctvo 

hnutia. Podmienkou pre vznik okresnej organizácie je existencia najmenej 5 členov hnutia 

v príslušnom okrese. Predsedníctvo hnutia môže rozhodnúť o zlúčení a zániku okresných 

organizácií. 

c) Okresná organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže samostatne nadobúdať a hospodáriť  

s majetkom v mene hnutia, nemôže konať a zaväzovať sa v mene hnutia. 

d) Najvyšším orgánom okresnej organizácie je okresná rada, ktorú tvorí okresný predseda  

a delegáti delegovaní spomedzi členov príslušnej okresnej organizácie spôsobom uvedeným 

v Organizačnom poriadku. 

e) Okresného predsedu menuje a odvoláva Predsedníctvo hnutia na návrh príslušného krajského 

predsedu. 

f) Okresný predseda je politickým reprezentantom hnutia v okrese a členom krajskej rady, 

spoluvytvára regionálnu politiku v okrese, vedie okresnú organizáciu a zvoláva okresnú radu.  

g) Okresná rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinovým hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov  

je rozhodujúci hlas okresného predsedu. 

h) Okresná rada navrhuje Predsedníctvu hnutia na schválenie politické a volebné koalície 

a zoznam kandidátov hnutia do komunálnych volieb. 

i) V prípade, ak v okrese nie je vytvorená okresná organizácia hnutia, tak právomoc výkonu 

okresnej organizácie prislúcha príslušnej krajskej organizácii hnutia. 

j) Podrobnú definíciu organizácie a činnosti okresnej organizácie upravuje organizačný poriadok 

hnutia. 

 

3. Miestna organizácia hnutia: 

a) Miestna organizácia je organizačnou jednotkou hnutia, ktorá riadi a organizuje politiku  

a činnosť hnutia v príslušnom územnom obvode  obce, mesta alebo mestskej časti a vytvára 

priestor pre stretávanie členov, aktivistov a sympatizantov hnutia. 
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b) Zriadenie a zrušenie miestnych organizácií a menovanie a odvolávanie ich vedúcich schvaľuje 

príslušná okresná rada na návrh okresného predsedu. Podmienkou pre vznik miestnej 

organizácie je existencia aspoň 5 členov hnutia v danom územnom obvode. 

c) Miestna organizácia nemá právnu subjektivitu, nemôže samostatne nadobúdať a hospodáriť  

s majetkom v mene hnutia, nemôže konať a zaväzovať sa v mene hnutia. 

d) Podrobnú definíciu organizácie a činnosti miestnej organizácie upravuje organizačný poriadok 

hnutia. 

 

Článok 14 

Pracovné skupiny hnutia 

1. Pracovné skupiny sú zriaďované podľa potreby Predsedníctvom hnutia za účelom vytvárania  

a implementácie programu hnutia, spravidla podľa odborného zamerania. Pracovné skupiny  

sú poradným orgánom Predsedníctva hnutia. Činnosť Pracovných skupín koordinuje Predseda 

hnutia alebo ním poverený člen hnutia. 

2. Vedúci pracovných skupín sú volení a odvolávaní Predsedníctvom hnutia na návrh Predsedu 

hnutia. 

 

Článok 15 

Rozhodcovská komisia 

1. Rozhodcovská komisia je nezávislý najvyšší rozhodcovský orgán hnutia, ktorý dohliada  

na dodržiavanie právnych predpisov, stanov, ako aj všetkých vnútorných predpisov v rámci 

činnosti hnutia. 

2. Rozhodcovská komisia tiež podáva záväzný výklad stanov hnutia a rozhoduje o sporoch,  

ktoré môžu vzniknúť medzi orgánmi a členmi hnutia, medzi členmi hnutia navzájom, alebo medzi 

orgánmi hnutia navzájom. Rozhodcovská komisia je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje  

o odvolaní člena voči rozhodnutiu o jeho vylúčení z hnutia. 

3. Rozhodcovská komisia má najmenej troch členov. Predsedu a členov tejto komisie volí na obdobie 

4 rokov a odvoláva Republikový snem. 

4. Zasadnutie Rozhodcovskej komisie zvoláva a vedie predseda Rozhodcovskej komisie podľa 

potreby. Zasadnutia sú verejné. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina členov Rozhodcovskej komisie. Rozhodnutie Rozhodcovskej komisie  

je platné, ak zaň hlasovala dvojtretinová väčšina všetkých členov Rozhodcovskej komisie. 

5. Rozhodcovská komisia sa za výkon svojej činnosti zodpovedá Republikovému snemu. 

6. Rozhodcovská komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo hnutia na zistené nedostatky a podávať 

návrhy na ich odstránenie. 

7. Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve hnutia a v Revíznej 

komisii. 
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8. Pôsobnosť a činnosť Rozhodcovskej komisie môže bližšie ustanoviť vnútorný predpis schválený 

Predsedníctvom hnutia. 

 

Článok 16 

Revízna komisia 

1. Revízna komisia je nezávislý orgán hnutia. Dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania 

finančných prostriedkov a nakladania s majetkom hnutia, preskúmava ročnú účtovnú závierku, 

výročnú správu a kontroluje, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a platnými 

právnymi predpismi. 

2. Revízna komisia má najmenej troch členov. Predsedu a členov tejto komisie volí na obdobie  

4 rokov a odvoláva Republikový snem.  

3. Zasadnutie Revíznej komisie zvoláva a vedie predseda Revíznej komisie podľa potreby. Revízna 

komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Revíznej komisie. 

Rozhodnutie Revíznej komisie je platné, ak zaň hlasovala dvojtretinová väčšina všetkých členov 

Revíznej komisie. 

4. Revízna komisia sa za výkon svojej činnosti zodpovedá Republikovému snemu. 

5. Revízna komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo hnutia na zistené nedostatky a podávať 

návrhy na ich odstránenie. 

6. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve hnutia a v Rozhodcovskej 

komisii.  

7. Pôsobnosť a činnosť Revíznej komisie môže bližšie ustanoviť vnútorný predpis schválený 

Predsedníctvom hnutia. 

 

HOSPODÁRENIE HNUTIA 

Článok 17 

Hospodárenie a financovanie hnutia 

1. Príjmami hnutia sú: 

a) príjmy z členských príspevkov, 

b) príjmy z darov a iných bezodkladných plnení, 

c) príjmy z dedičstva, 

d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností, 

e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkoch 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, 

i) príspevky zo štátneho rozpočtu, 

j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov. 
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2. Hnutie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia hnutia za záväzky hnutia 

nezodpovedajú, ani neručia. 

3. Hnutie hospodári na základe rozpočtu schváleného Predsedníctvom, zostaveného na príslušný 

kalendárny rok. Dohľad nad hospodárnosťou a efektívnosťou vynakladania finančných 

prostriedkov a nakladania s majetkom hnutia vykonáva Revízna komisia. 

4. Všetky orgány hnutia sú povinné využívať majetok hnutia hospodárne a efektívne, v súlade 

s právnymi predpismi SR a so Stanovami, len na podporu cieľov hnutia podľa týchto Stanov. 

5. V prípade zrušenia hnutia sa s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku  

a zo záväzkov naloží tak, ako rozhodne Predsedníctvo hnutia. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 18 

Konanie v mene hnutia 

1. V mene hnutia koná samostatne Predseda hnutia tak, že k svojmu menu, označeniu funkcie  

a názvu hnutia pripojí svoj podpis. 

2. Iní členovia a zamestnanci hnutia môžu v mene hnutia konať len ak ich na to vopred písomne 

poverí alebo splnomocní Predseda hnutia. Pri konaní v úradnom styku musí byť pravosť podpisu 

Predsedu úradne osvedčená. 

 

Článok 19 

Účinnosť stanov 

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu stanov do registra politických strán a hnutí 

vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

2. Tieto stanovy je možné meniť len so súhlasom 2/3 všetkých členov Republikového snemu. 

3. Týmito novými stanovami hnutia zaregistrovaného dňa 12.07.2002 pod reg. č.: 203/2-2002/06433 

sa rušia nové stanovy (č.1) zaregistrované dňa 21.12.2018 a zmena stanov (č.4) zaregistrovaná 

dňa 09.03.2021. 

 

V Bratislave, dňa 12. apríla 2021 

                 .................................................. 

             Ing. Milan Uhrík, PhD. 

                predseda hnutia REPUBLIKA 

 

Pozn.: Tento dokument predstavuje aktuálne konsolidované znenie stanov hnutia REPUBLIKA  

v zmysle nových stanov zaregistrovaných na MV SR dňa 20.4.2021 a zmeny stanov zaregistrovaných  

dňa 22.6.2022 


