STANOVY
Strana zelených Slovenska

PRVÁ HLAVA
Vznik strany, názov, sídlo, programové ciele, územná pôsobnosť a právne postavenie
Článok 1
Vznik strany
1. Strana zelených Slovenska je politická strana, ktorá vykonáva činnosť v súlade so zákonom č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Článok 2
Názov, skratka a sídlo strany
1.Názov strany je Strana zelených Slovenska
2. Skratka strany je SZS.
3. Sídlom strany je Zimný štadión č. 638/43, 905 01 Senica
Článok 3
Programové ciele – ciele činnosti strany
SZS presadzuje princípy slobody, demokracie, rovnosti, sociálnej spravodlivosti, solidarity
a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom parlamentnej a priamej demokracie.
Pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky i Európskej únie a hlási sa k
myšlienkam Európskej strany zelených – jej základnému programovému dokumentu –
Manifestu Európskej strany zelených. Strana svoje všeobecné ciele konkretizuje
v programovom dokumente.
SZS vychádza z medzinárodne uznávaných princípov zelenej politiky, ktorej jadrom sú dva
základné ciele:
1/ kvalitný život pre všetkých ľudí,
2/ trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

Článok 4
Územná pôsobnosť a právne postavenie strany
1. SZS vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
2. Strana je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením občanov SR, ktoré vykonáva svoju
činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky a v súlade so svojimi Stanovami a programovými cieľmi.

DRUHÁ HLAVA
Členstvo v strane
Článok 5
Podmienky vzniku členstva, členské príspevky
1. Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je
spôsobilý na právne úkony, nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo politického hnutia,
súhlasí zo Stanovami SZS, v predchádzajúcich desiatich rokoch nebol odsúdený za úmyselný
trestný čin a zároveň súhlasí so Stanovami a programovými cieľmi strany.
2. O členstvo v strane možno požiadať na základe vyplnenia predpísanej písomnej prihlášky
strany doručenej do sídla miestne príslušnej okresnej organizácie strany. V prípade, že takáto
okresná organizácia neexistuje, prihláška sa doručí predsedovi SZS.
3. Členstvo v strane vzniká na základe schválenia nadpolovičnej väčšiny členov okresnej
organizácie alebo predsedníctva SZS, a to v prípadoch, ak v danom okrese nie je zriadená
okresná organizácia.
4. Sekretariát SZS údaje o členovi spracuje a eviduje v Evidencii členov SZS.
5. Po obdržaní členského preukazu, ktorý sa zasiela podľa dohodnutých pravidiel, člen strany
zaplatí členské a zápisné, výšku ktorých stanoví predsedníctvo SZS na príslušný kalendárny rok.
6. Člen strany je povinný každý rok, najneskôr do konca januára príslušného roka, zaplatiť
členský príspevok.
7. Členský príspevok sa zasiela SZS podľa dohodnutých pravidiel.
8. Zmenu údajov alebo skutočností, ktoré člen uviedol na svojej prihláške do strany, je člen
povinný písomne nahlásiť príslušnej Okresnej rade do jedného mesiaca od času, keď sa udiala
táto zmena. V prípade neexistencie Okresnej rady, zmeny údajov člen písomne nahlási
v rovnakom termíne predsedovi SZS.
9. Okresná rada zašle kópiu oznámenia o zmenách na Sekretariát SZS.
10.Postup pri prijímaní a pri registrácii za členov strany podrobne upraví smernica strany.

Článok 6
Druhy členstva
1. Zakladajúci člen
a)Zakladajúcim členom strany sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorému členstvo v
strane schválil Prípravný výbor a zároveň mu udelil štatút zakladajúceho člena strany.
b)Zakladajúci člen strany má všetky práva a povinností riadneho člena strany.
c)Na odvolanie zakladajúceho člena strany sa vyžaduje 4/5 väčšina súhlasu ostatných prítomných
zakladajúcich členov strany.
2. Riadny člen
Riadnym členom strany sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorému členstvo v strane
schválil oprávnený orgán strany.
3. Aktivisti a sympatizanti strany

Aktivistom a sympatizantom strany môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15
rokov, a ktorému je blízky program strany a zároveň sa dobrovoľne zapája do jej činnosti.
Článok 7
Práva a povinnosti členov
člen strany má právo najmä:
-

podieľať sa na tvorbe programu SZS,
podieľať sa na tvorbe stanovísk SZS k aktuálnym otázkam na všetkých úrovniach
verejného života,
podávať podnety na činnosť SZS,
voliť a byť volený, alebo menovaný do orgánov strany spôsobom ustanoveným týmito
stanovami,
byť navrhnutý a volený za kandidáta strany na volené ústavné funkcie a funkcie do
orgánov územnej samosprávy,
zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov, pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti,
používať majetok strany v súlade so Stanovami a s vnútornými predpismi SZS,
prerušiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
ukončiť členstvo v strane spôsobom ustanoveným týmito stanovami.

Člen strany má najmä povinnosť:
-

dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany, stanovy strany a riadiť sa
internými predpismi a uzneseniami SZS,
zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré
prijal a niesť za ne zodpovednosť,
dbať o dobré meno strany a získavať jej podporu verejnosti,
platiť členské príspevky,

Článok 8
Prerušenie a pozastavenie členstva
1. Členstvo v strane sa prerušuje na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie členstva
doručenej príslušnej okresnej organizácii zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na
žiadateľom uvedené obdobie.
2. Členstvo v strane je pozastavené vždy, keď je člen strany ustanovený do štátnej alebo verejnej
funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo
hnutí.
Článok 9
Zánik členstva
1. Členstvo v strane zaniká:
a)úmrtím člena,

b)písomným oznámením o vystúpení zo strany, a to dňom doručenia príslušnej okresnej
organizácii,
c)vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom vzniku členstva,
d)stratou občianstva SR, a to dňom straty,
e)právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení alebo o strate spôsobilosti na právne úkony, a
to dňom právoplatnosti rozhodnutia,
f)vylúčením zo strany,
g)ak člen neuhradil členský príspevok do 6 mesiacov od jeho splatnosti.
2. Ak je členovi ukončené členstvo podľa čl. 9 písm. g), obnovenie členstva v SZS je možné až
po uplynutí jedného roka, v ktorom mu členstvo skončilo, a to spôsobom podľa článku 5 týchto
stanov
3. Dôvodom na vylúčenie zo strany je:
a) právoplatné odsúdenie člena strany za úmyselný trestný čin,
b) predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia žiadateľa o členstvo v strane o jeho občianskej
a trestnoprávnej bezúhonnosti,
c) konanie člena strany, ktoré poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany alebo je v
príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany.
4.O vylúčení člena zo strany rozhoduje predsedníctvo SZS . Rozhodnutie o vylúčení zo strany
musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi.

T R E T I A H LAVA
Organizačná štruktúra strany, orgány a spôsob ich kreácie
Článok 9
Organizačné stupne strany
1. Organizačnými stupňami strany sú:
a)sekretariát SZS,
b)krajská organizácia,
c)okresná organizácia
d) miestne združenia.
Článok 10
Krajská organizácia
1. Krajská organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni kraja.
2. Krajská organizácia nemá právnu subjektivitu.
3. Organizáciu a činnosť krajskej organizácie upravuje Štatút krajskej organizácie strany.
4. Najvyšším orgánom krajskej organizácie je Krajská rada (ďalej len ,,KR“). KR zabezpečuje
výkon regionálnej politiky. KR tvoria okresní predsedovia a krajský predseda.

5. Krajský predseda je výkonný a politický predstaviteľ strany na úrovni kraja. Za svoju činnosť
zodpovedá Predsedníctvu strany. Krajský predseda zodpovedá za politickú koordináciu činnosti
okresných predsedov a výkon politiky strany na úrovni kraja.
6. Krajského predsedu volí a odvoláva Predsedníctvo strany. Krajský predseda koná a podpisuje
v mene strany iba v rozsahu plnomocenstva udeleného Predsedníctvom strany.
7. KR na návrh Krajského predsedu volí a odvoláva podpredsedu KR rady z členov KR.
8. Zasadnutie KR zvoláva a vedie Krajský predseda, za jeho neprítomnosti poverený podpredseda
KR. Ak o zvolanie zasadnutia KR požiada písomne 1/2 jej členov, je Krajský predseda povinný
bezodkladne zvolať zasadnutie KR.
9. KR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje
uznesením, ktoré musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KR. V
prípade rovnosti má hlas rozhodujúci Krajský predseda.
10. KR prijíma politickú stratégiu kraja, schvaľuje krajské politické a volebné koalície,
schvaľuje na návrh Krajského predsedu kandidátku pre voľby do zastupiteľstva VÚC a kandidáta
na predsedu VUC.
12. Vzhľadom na osobitné postavenie miest Bratislava a Košice, členovia KR v Bratislave tvoria
Bratislavskú Radu. Jej členmi sú členovia okresov mesta Bratislavy a krajský predseda. Členovia
KR v Košiciach tvoria Košickú Radu, ktorá je tvorená členmi okresov mesta Košice a krajským
predsedom
Článok 11
Okresná organizácia
1. Okresná organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni okresu.
2. Organizáciu a činnosť okresnej organizácie podrobne upravuje Štatút okresnej organizácie
strany.
3. Okresná organizácia nemá právnu subjektivitu.
4. Okresná organizácia môže vzniknúť, ak je v okrese najmenej 6 členov strany.
5. Najvyšším orgánom okresnej organizácie je Okresné združenie (ďalej len ,,OZ“). OZ
zabezpečuje výkon regionálnej politiky.
6. OZ zvoláva a vedie okresný predseda najneskôr 7 dní pred určeným termínom.
7. OZ schvaľuje na návrh okresného predsedu kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,
starostov a primátorov okrem prípadu uvedeného v čl. 10 ods. 12. Okresný predseda predkladá
svoj návrh po konzultácií s Krajským predsedom.
8. OR schvaľuje žiadateľom členstvo v strane.
9.Okresný predseda je menovaný a odvolávaný Predsedníctvom strany. Okresný predseda
spoluvytvára regionálnu politiku v okrese, je politickým reprezentantom strany v okrese. Okresný
predseda je členom KR. Okresný predseda koná a podpisuje v mene strany iba v rozsahu
plnomocenstva udeleného Predsedníctvom strany.
Článok 12
Ústredné orgány strany
Strana má nasledovné ústredné orgány:
a) Snem,
b) Predsedníctvo strany,

c) Revízno – rozhodcovská komisia.
Článok 13
Snem strany
1. Najvyšším orgánom strany je snem. Snem ako najvyšší orgán strany určuje strategickú
vnútropolitickú líniu a zahraničnopolitickú orientáciu strany. Delegátmi snemu s hlasovacím
právom sú zakladajúci členovia strany a riadni členovia strany delegovaní spôsobom uvedeným v
organizačnom poriadku strany.
2. Snem strany zvoláva Predsedníctvo strany najmenej raz za dva roky.
3. Predsedníctvo strany je povinné zvolať mimoriadny snem v prípade, ak o to písomne požiada
minimálne 5 krajských rád.
4. Snem strany rozhoduje najmä o:
a)zmenách stanov strany, kde sa vyžaduje súhlas 3/5 prítomných členov,
b)voľbe a odvolaní členov Predsedníctva strany,
c)voľbe a odvolaní predsedu strany,
d)voľbe a odvolaní podpredsedov strany,
e)voľbe a odvolaní členov Revízno – rozhodcovskej komisie,
f) programe a politike strany,
g)zrušení strany dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inou politickou stranou a politickým
hnutím, alebo premenou strany na občianske združenie,
h)vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia o zrušení strany dobrovoľným rozpustením,
i)o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu.
5. Ak je predmetom rokovania snemu voľba členov orgánu strany alebo voľba funkcionára
strany, funkčné obdobie doterajších členov orgánu strany alebo funkcionára strany končí
zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionára strany.
6. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zakladajúcich
členov a nadpolovičná väčšina riadnych členov strany delegovaných spôsobom uvedeným v
organizačnom poriadku strany.
7. Snem rozhoduje uznesením. Uznesenie snemu je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných zakladajúcich členov a nadpolovičná väčšina prítomných
delegovaných riadnych členov strany.
Článok 14
Predsedníctvo strany
1. Predsedníctvo strany je štatutárnym orgánom strany a najvyšším orgánom strany medzi
jednotlivými snemami. Predsedníctvo je zodpovedné za činnosť strany, ktorá musí byť v súlade s
platnou legislatívou SR. Predsedníctvo plní úlohy prijaté uznesením snemu a zabezpečuje plnenie
programových cieľov strany.
2. Predsedníctvo má najviac 13 členov. Členmi Predsedníctva sú vždy predseda
a podpredsedovia. Počet členov Predsedníctva určí snem strany, ktorý ich aj volí aj odvoláva..
3. Predsedníctvo má právo kooptovať za členov Predsedníctva najviac 3 členov. V prípade
neplnenia úloh a povinností zo strany kooptovaných členov, môže predseda strany navrhnúť ich
odvolanie. O odvolaní kooptovaných členov rozhoduje Predsedníctvo.

4. Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
5. Predsedníctvo zvoláva na rokovanie predseda strany. Predsedníctvo zasadá spravidla raz
mesačne. Ak o zvolanie zasadnutia Predsedníctva požiada písomne 1/2 jeho členov, je predseda
strany povinný bezodkladne zvolať zasadnutie Predsedníctva.
6. Za účelom efektívneho fungovania strany a operatívneho riešenia dôležitých aktuálnych
otázok, ktoré vznikajú v súvislosti s činnosťou strany medzi jednotlivými zasadnutiami
Predsedníctva strany, sa zriaďuje operatívny orgán strany - Vedenie. Členmi Vedenia sú predseda
strany, podpredsedovia strany a ostatní členovia Predsedníctva určení predsedom strany. Vedenie
plne zodpovedá za svoju činnosť Predsedníctvu, ktoré si môže vyhradiť právo rozhodovať
výlučne o niektorých otázkach.
7. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä:
a)zvolávať zasadnutie snemu,
b)určovať postup pri plnení programových cieľov a programu strany,
c)rozhodovať na návrh predsedu strany o zostavení kandidátnej listiny strany pre voľby do NR
SR, pre voľby do Európskeho parlamentu,
d)schvaľovať kandidátov strany na obsadenie ústavných funkcií,
f)schvaľovať interné predpisy strany,
g)zostavovať návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok a predkladať ho na schválenie Revíznorozhodcovskej komisii najneskôr do 30. apríla príslušného roku,
h)voliť a odvolávať krajských predsedov a okresných predsedov,
i)rozhodovať o vytvorení poradných orgánov strany,
j)rozhodovať o vylúčení toho člena zo strany, ktorý ako zvolený kandidát strany do NR SR alebo
do Európskeho parlamentu nevstúpi alebo vystúpi z poslaneckého klubu, alebo svojím konaním
poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany, alebo je v príkrom rozpore s
programovými cieľmi a stanovami strany.
8. Za výkon svojej činnosti Predsedníctvo zodpovedá snemu strany.
Článok 15
Predseda a podpredsedovia strany
1. Predseda je predstaviteľ strany, ktorý riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri
presadzovaní jej programových cieľov. Predseda je členom Predsedníctva. V čase neprítomnosti
predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený podpredseda v rozsahu
splnomocnenia.
Do pôsobnosti predsedu okrem iného patrí aj:
a)zvolávať a viesť zasadnutia Predsedníctva a Vedenia strany,
b)predkladať snemu správu o politickej činnosti strany,
c)predkladať personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti Predsedníctva,
d)reprezentovať stranu doma a v zahraničí,
e)koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity strany.
2. Podpredsedovia strany sú členmi Predsedníctva. Podpredsedovia na základe uznesenia
Predsedníctva koordinujú vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti.

Článok 16
Revízno-rozhodcovská komisia
1. Revízno-rozhodcovská komisia má 3 členov. Je najvyšším kontrolným orgánom strany,
pravidelne kontroluje hospodársku a správnu činnosť Predsedníctva strany. Má právo vykonávať
rovnaké kontroly vo všetkých článkoch strany.
2. Členov komisie volí Snem na obdobie 2 rokov. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom
v ostatných orgánoch strany a nesmie byť v zamestnaneckom pomere so SZS.
3. Za činnosť komisie je zodpovedný jej predseda, ktorého volia členovia tejto komisie spomedzi
seba. Predseda sa zúčastňuje Snemu a predkladá mu správu komisie.
4. Predsedu komisie zastupuje podpredseda, ktorého volí komisia zo svojich členov.
5. Činnosť a spôsob rozhodovania komisie upravuje štatút schválený Predsedníctvom strany.
Článok 17
Vnútorná organizačná štruktúra
1. Snem schváli pre úpravu vnútornej organizačnej štruktúry strany, pravidiel hospodárenia a
organizáciu samotnej činnosti strany najmä tieto záväzné interné smernice:
a)organizačný poriadok,
b)štatúty krajských rád a okresných združení.
2. Interné smernice uvedené v ods. 1. písm. a), b), tohto článku ako aj podmienky pre prijatie za
člena strany spracuje a predloží na schválenie Predsedníctvu strany Revízno-rozhodcovská
komisia.

ŠTVRTÁ HLAVA
Zásady hospodárenia strany
Článok 19
Hospodárenie strany
1. Príjmami strany sú:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov za podmienok definovaných zákonom č. č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach,
c) príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, d) príjmy z pôžičiek
a úverov,
e) príspevky zo štátneho rozpočtu, a to :
príspevok na hlasy získané vo voľbách do národnej rady podľa § 53 ods. 3 zákona č. 80/1990 Zb.
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
príspevok na činnosť podľa § 20 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
príspevok na mandát podľa § 20a zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších prepisov.

2. Výdavkami strany sú:
a) výdavky na politickú prácu,
b) výdavky na správne záležitosti,
c) volebné výdavky,
d) iné výdavky v súlade s všeobecne záväznými predpismi platnými v SR.
3. Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované
príjmy a výdavky. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
4. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
5.Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzok strany
nezodpovedajú ani neručia.
6. Strana nesmie vlastniť majetok mimo územia Slovenskej republiky.
7. Strana predloží Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu v súlade so
zákonom č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov.
8. Strana je povinná sprístupňovať informácie o svojom hospodárení podľa § 2 ods. 3 a § 14 až
21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
PIATA HLAVA
Zrušenie, zánik a pozastavenie činnosti strany
Článok 20
Zrušenie strany
Strana sa zrušuje:
a)vlastným rozhodnutím, a to dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inou stranou a hnutím,
alebo premenou na občianske združenie,
b)rozhodnutím súdu o jej rozpustení.
Článok 21
Zánik strany
1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany zo zoznamu strán a
hnutí.
2. Pokiaľ bola strana zrušená bez likvidácie, návrh na výmaz strany zo zoznamu strán a hnutí
podá Predsedníctvo strany Ministerstvu vnútra SR do 10 dní od rozhodnutia snemu o zrušení
strany.
3. Pokiaľ bola strana zrušená likvidáciou, návrh na výmaz strany zo zoznamu strán a hnutí podá
likvidátor do 10 dní po skončení likvidácie.
ŠIESTA HLAVA
Záverečné ustanovenia
Článok 22
Konanie v mene strany

1. V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia
Predsedníctva podľa podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom strany, a to vždy tak, že
k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie
funkcie v Predsedníctve strany.
2. V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene strany predseda strany.
Článok 23
Postup pri zmene a dopĺňaní stanov
1. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia snemu, prijatého
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegovaných riadnych členov a nadpolovičnou
väčšinou hlasov zakladajúcich členov prítomných na zasadnutí snemu strany, formou
samostatných písomných riadne očíslovaných dodatkov.
2. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže snem prijať rozhodnutie o vydaní
úplného znenia stanov.

