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Článok 1.
Poslanie a programové ciele
(1) HLAS ĽUDU je politickým hnutím zabezpečujúcim politickú spoluprácu a angažovanosť ľudí, ktorí

sa nechcú priamo podieľať na výkonnej moci pri správe Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti
sa usiluje o také usporiadanie verejného života na Slovensku, ktoré pri parlamentnej demokracii
zabezpečí jej členom reálnu možnosť podieľať sa na zákonodarnej a kontrolnej moci. Vychádza
pritom z demokratických, humanistických ideálov, z osobnej zodpovednosti človeka za život a z
presvedčenia o práve každého jednotlivca spoluurčovať zákonným spôsobom usporiadanie práv a
povinností.

Dôvodová správa
Na Slovensku je možné, aby sa ľudia organizovali v politických stranách alebo hnutiach, a prostredníctvom nich zabezpečovali
funkčnosť štátu cez tri existujúce moci, ktoré každý jeden štát má. Je to moc zákonodarná, výkonná a súdna. V súčasnosti sa aj
v demokratických krajinách všetky tieto tri moci zverujú v podstate do rúk jednej strany alebo do rúk víťazných koalícií. Ak ide
o jednu stranu, v jej rukách sa sústredí moc spočívajúca v tom, že zákony jednak vytvára, tieto vykonáva cez vládu, a zároveň
prostredníctvom súdnej moci aj rozhoduje o tom, či sú jej kroky v súlade s právnym poriadkom. Ak ide o koaličné zoskupenie
viacerých strán, tieto si v zákonom neupravenej forme koaličnej zmluvy dohodnú, ako sa budú jednotlivé politické strany
podieľať na všetkých troch mociach v štáte. Pri takýchto rokovaniach o koaličnej zmluve sa každá zo strán snaží do spoločného
programu dostať jej prioritné body. Často (skoro vždy) sa však stáva, že každá z politických strán tvoriacich koalíciu, je pod
tlakom ostatných koaličných partnerov nútená vzdať sa veľkej časti svojich predstáv. Musí tiež upustiť od sľubov, ktoré v
predvolebnej kampani dala svojim voličom, a vďaka ktorým bola v podstate poctená ich hlasmi. Stručne to ľudia volajú, že
boli oklamaní.
Hnutie Hlas ľudu nevidí možnosť spravodlivého a čestného riadenia štátu v prípade, ak všetky 3 moci patria do „jedného
košiara.”
Je nevyhnutné, aby tieto 3 moci existovali oddelene! Iba tak sa dá reálne zabezpečiť, aby vláda ako výkonná zložka moci, ktorá
reálne zastupuje štát, dodržiavala všetky zákony, ktoré majú reprezentovať vôľu ľudu a nie vôľu úzkeho počtu osôb, ktoré sa
podieľajú na výkonnej moci. Súdna moc zase nesmie byť nijakým spôsobom (ani personálnym) závislá na moci výkonnej, lebo
takouto závislosťou sudcov sa deformujú princípy rovnosti v sporoch medzi štátom (výkonnou mocou) a občanmi.
Jedine občania, ktorým patrí štát, majú mať právo vytvárať práva a povinnosti, a to prostredníctvom zákonov, ktoré sú v rámci
NRSR prijímané poslancami, ktorí po voľbách zastupujú občanov.
Na Slovensku však neexistuje ani politická strana ani politické hnutie, ktoré by reálne zastupovalo záujmy svojich voličov.
Áno, síce jestvuje veľmi veľa politických subjektov, zastupujú hlavne záujmy ich predstaviteľov. Tieto záujmy sa asi v 80 %
prípadoch diametrálne odlišujú od záujmov väčšiny obyvateľstva, ktoré sa v parlamente preberajú. Prakticky to prebieha tak,
že vrcholoví politici alebo priamo oligarchovia či finančné skupiny platia priamo alebo nepriamo jednotlivé osoby, vrátane
členov parlamentu, vlády a výkonných úradníkov, a títo potom prijímajú zákony, ktoré vyhovujú nie občanom, ale práve
spomínaným oligarchom a osobám.
Takýto stav má potom za následok, že na strane občanov nie je možnosť po voľbách zákonným spôsobom odvolať (zbaviť
funkcie ) osoby, ktoré často vedome, úmyselne a cynicky porušujú zákony a morálku, lebo sa nemusia obávať ani tlaku z
NRSR a ani tlaku zo strany polície, prokuratúry alebo súdov, lebo títo všetci sú závislí od výkonnej moci podporenej mocou
zákonodarnou, pričom je to v rozpore s vôľou občanov.
Na mieste by bol argument, prečo teda ľudia volia tieto politické strany? Ako je možné, že získavajú také silné volebné
preferencie? Správna otázka! Ľuďom je daná možnosť vybrať si len medzi tým, kto ich bude okrádať a koľko im pustí zo svojho
lupu, prípadne, ako cez daňové sadzby zabezpečí, aby sa ľudia podieľali na úhrade ziskov oligarchov. Možnosť, že ich nebude
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okrádať nikto, im daná nie je!
A to je presne to, čo by sme chceli zmeniť. Preto sa nechceme podieľať na moci výkonnej, aby sme neboli viazaní k žiadnemu
oligarchovi ani k žiadnej povinnosti, s výnimkou jednej jedinej - pri všetkých zákonoch hlasovať prostredníctvom zvolených
poslancov tak, ako nám to v každom jednotlivom prípade povedia občania. Čo, prečo, ako, kto, kedy a za čo to chceme robiť, je
vysvetlené v nasledujúcich ustanoveniach týchto stanov. Rovnako sú tu vysvetlené princípy, podľa ktorých naši členovia, ktorí
sa stotožňujú s myšlienkou demokracie (v podobe definície, že demokratické je to, keď je každému daná možnosť hlasovať o
každej veci a prijaté je to, za čo vyjadrila súhlas prostá väčšina hlasujúcich) a presne vedia, čo môžu, čo chcú a čo musia, pričom
sú všetky práva a povinnosti pre všetkých rovnaké.

(2) HLAS ĽUDU je občianskym hnutím, ktorého hodnotovým základom je ľudská dôstojnosť slobodného

občana, spätosť jednotlivca s rodinou, s rozličnými záujmovými spoločenstvami a občianskymi
združeniami, chápanie viery ako vnútornej potreby človeka a nie politického kritéria, neuprednostňuje
prioritu občana pred štátom a naopak, preferuje princíp občianskeho národa, dodržiavanie princípov
demokratického právneho štátu ako základu a zdroja občianskej spoločnosti. HLAS ĽUDU združuje
zodpovedných občanov bez rozdielu stavovskej, náboženskej, národnostnej a rasovej príslušnosti,
občanov, ktorí majú úctu a rešpekt k autorite zastupujúcej demokratické rozhodnutia väčšiny a
veria, že demokratická väčšina je zárukou tvorby morálneho dobra, ale aj rozvoja vytvorených a
vytvoriteľných hodnôt ľudskej civilizácie.
Dôvodová správa
Tento odsek je plný základných princípov a boli by sme veľmi radi, aby sa hnutie a jeho členovia nimi riadili. Je to niečo ako
morálne pravidlá. Dôležité ale je, aby sme týmto pravidlám a pojmom aj rovnako rozumeli, a aby sme si vedeli dopredu
povedať, vzhľadom na to, že hnutie je otvorené pre každého človeka (ktorý spĺňa zákonné požiadavky), čo jednotlivé pojmy
znamenajú.
Podľa HLAS ĽUDU sú:
„Ľudská dôstojnosť slobodného občana” – stav ľudského jedinca v spoločnosti iných ľudských jedincov, kedy žiadny z nich nie
je nikým bez dôvodov, ktoré by boli v rozpore s právom, osočovaný alebo dehonestovaný, pričom vždy môže svoj akýkoľvek
názor, ktorý nie je v rozpore s platným právom, prezentovať, realizovať a presadzovať, ak tým neprimerane nezasiahne do práv
druhého. Definovať absolútne presne samotnú ľudskú dôstojnosť, a k tomu ešte aj označiť človeka za slobodného je nielen
ťažké, ale v dejinách ľudstva aj nemožné. V minulosti, a aj dnes, sa morálka vyvíjala a približovala, alebo vzďalovala otvorené
hranice intervalov každého jednotlivého procesu alebo stavu, ktorý dokážeme svojimi zmyslami alebo rozumom vnímať alebo
aj chápať. Preto sú tieto intervaly otvorené a ich stred sa neustále posúva. Dokonca v rôznych sústavách, kde tieto procesy
alebo stavy prebiehajú alebo jestvujú, sú hranice týchto intervalov rôzne. To, čo bolo nedôstojné pred 1000, 100, 2 rokmi, je
dnes mnohými ľuďmi nazývané úctyhodným. Každý jedinec sa sám (a opäť navonok alebo len pre seba a často rôzne) prikláňa
k javom, ktoré vníma alebo sa od nich dištancuje. Súbor týchto postojov určuje verejnú morálku, ktorá je tvorená prienikom
postojov väčšiny s absolútnou zhodou, hmlovitou časťou, kde prienik nie je absolútny, ale väčšina dokáže tolerovať názorovú
odchýlku aj väčších skupín, a potom roztieštené málo alebo vôbec sa neprelínajúce množiny postojov, ktoré nedokáže väčšina
ani tolerovať. Sloboda v takomto prostredí je preto relatívna, lebo má svoje hranice, ktoré končia na hranici tolerovateľných
javov a stavov. Tiež treba povedať, že poznaním sme dospeli k tomu, že aj pravdivý stav opísaný jedincom „a predsa sa točí”
môže mať za dôsledok osočovanie a dehonestovanie a o slobode občana ani netreba hovoriť. A dnes, keď sme slobodnejší v
práve prejavu a konania, je počet dehonestovaných niekoľkonásobne vyšší ako v dobách Galilea Galileiho.
„Spätosť jednotlivca s rodinou…” – je stav, kedy je definovaná rodina ako súbor jedincov, ktorí majú vo vzťahu k sebe navzájom
príbuzenský alebo obdobný pomer, a každý jedinec v rámci tohoto vzťahu považuje ujmu jedného člena rodiny aj za ujmu
svoju.
„… s rozličnými záujmovými spoločenstvami a občianskymi združeniami”, rozumej zákonnými, „chápanie viery ako vnútornej
potreby človeka a nie politického kritéria” –„viera” ako vnútorná potreba človeka a jej chápanie, je opäť proces alebo stav, kedy
človek z celého svojho dosiahnutého osobného poznania pripúšťa existenciu od neho nezávislej nepoznanej sily alebo síl, ktoré
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bez jeho vôľe dokážu riadiť jeho minulé, súčasné aj budúce stavy a procesy. Naopak, politika (a mnoho iných kategórií: právo,
ekonomika, atď) je poznaná existujúca, a od vole človeka závislá sila, ktorú dokáže riadiť, a to prostredníctvom celého svojho
dosiahnutého poznania. V tejto časti vychádzame z uznaného pravidla, podľa platného práva, že človek dokáže svojou vôľou
riadiť svoje správanie, aj keď časť členskej základne sa pravdepodobne prikloní k materialistickejšej a vysvetliteľnejšej teórii,
ktorá spočíva v tom, že jednak vnímanie, myslenie, konanie, a z nich vyplývajúce reakcie, sú príčinou chemických a fyzikálnych
procesov, ktoré v ľudskom tele, najmä mozgu, žľazách a iných poznaných a nepoznaných orgánoch, v ktorých prebiehajú tieto
reakcie sú spoločne s prostredím a podnetmi z vonkajšieho prostredia reakciou, ktorú vôľou človek nedokáže riadiť. Táto teória
je však v dnešnej dobe a pri dnešnom poznaní sveta spoločensky neprípustná najmä preto, lebo policajt, prokurátor, sudca,
obhajca a aj obžalovaný sú zmesi alebo zlúčeniny zložené z chemických prvkov a prebiehajú v nich chemické a fyzikálne
reakcie tvoriace vlastnosti jedinca objektívne, teda moc pridelená jedným chemickým entitám riadiť a rozhodovať o iných
chemických entitách je z pohľadu zodpovednosti, úmyslu a následne trestu, neakceptovateľný princíp pri predstave, že aj
tvorcovia právnych pravidiel sú „len”, ako každý jeden ľudský jedinec, chemicko-fyzikálnou entitou.
„neuprednostňuje prioritu občana pred štátom a naopak” – štát ako organizované násilie vytvorené ľudskou vôľou,
reprezentovaný jedincami, podľa právnych pravidiel prijatých mocou, ktorým je zverená moc, nesmie sám seba uprednostniť
nad záujmy jedinca, a to preto, lebo nikdy nesmeruje takéto uprednostnenie v prospech štátu, ktorý nemá živú identitu, ale
uprednostnenie smeruje iba voči jedincom, ktorí majú v štáte moc. Preto rovnako opačný vzťah a postoj by bol nečestný a
nesprávny. Rovnosť štátu a občana má byť jednoznačný vzťah. V praxi to znamená napríklad to, že ak štát dlhuje občanovi, a
zároveň občan dlhuje štátu, môžu si obe strany svoje vzájomné záväzky započítať. Stáva sa totiž, že štát svojou mocou dostane
občana do situácie, že sám mu neplatí, ale svoje pohľadávky voči nemu si vymáha. Príkladov, kedy je štát zvýhodňovaný pred
občanom je neúrekom, a preto máme zato, že to treba odstrániť. Rozhodnutie o tom je však vo vašich rukách a iba vy o tom
môžete ako voliči rozhodnúť.
„princíp občianskeho národa” - na Slovensku žije viacero národností, ktorých príslušníci, ak sú občanmi Slovenskej republiky,
spoločne tvoria slovenský národ. Zdalo by sa, že to nie je dôležité. Ale je. Najmä počtom občanov najrozšírenejšie národnosti
-maďarská, rómska a rusínska tvoria spoločne so slovenskou národnosťou jeden občiansky národ. Taký je cieľ hnutia - dúfame,
že jeho členovia sa s týmto cieľom stotožnia. Ak by ich nebola nadpolovičná väčšina, budeme tento bod meniť pri nasledujúcej
zmene stanov.
“dodržiavanie princípov demokratického právneho štátu ako základu a zdroja občianskej spoločnosti” – Demokratický právny
štát je také štátne zriadenie a usporiadanie práv a povinností, kedy väčina občanov stanoví práva a povinnosti, a následne takto
stanovené pravidlá dodržiava samotný štát a vyžaduje dodržiavanie týchto pravidiel aj všetkými občanmi a osobami, ktoré sa v
teritóriu pôsobnosti týchto zákonov nachádzajú. V pochybnostiach rozhodujú nezávislé súdy, ktoré si výkon svojich rozhodnutí
aj sami zabezpečujú (čo sa v SR nedeje).
„združuje zodpovedných občanov bez rozdielu stavovskej, náboženskej, národnostnej a rasovej príslušnosti, občanov, ktorí majú
úctu a rešpekt k autorite zastupujúcej demokratické rozhodnutia väčšiny a veria, že demokratická väčšina je zárukou tvorby
morálneho dobra, ale aj rozvoja vytvorených a vytvoriteľných hodnôt ľudskej civilizácie” – tento text vyjadruje rovnosť všetkých,
rešpektovanie vôľe väčšiny, čo sa nazýva demokracia, a vychádza z premisy, že rozhodnutia väčšiny, nech sú akékoľvek, sú
zárukou dobra a rozvoja ľudskej civilizácie. Filozoficky je veľa pojmov na diskusiu, ale radi si ich prejdeme aj v diskusiách s
členmi na webových stránkach strany.
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(3) Programové ciele HLAS ĽUDU sú:

1.
Zapojiť občanov Slovenska do takých štruktúr sveta, ktoré si sami v rámci hodnôt
presadzovaných v zákonoch a medzinárodných zmluvách prijmú a vyberú prostredníctvom svojich
volených zástupcov.
2.
Každý človek je jedinečná a od prírody slobodná bytosť. Každý človek má preto právo podieľať
sa na budovaní celej spoločnosti. HLAS ĽUDU bude preto realizovať vôľu svojich členov pri správe
verejných vecí formou vnútrostraníckej, štátnej a miestnej priamej demokracie.
3.
HLAS ĽUDU bude vytvárať Slovensko ako pevný štát Európy a planéty Zem so samostatnou
identitou, presadzujúci najskôr záujmy Slovenska a následne záujmy Európskej únie alebo iného
medzištátneho zoskupenia, ktoré si občania hlasovaním v súlade so zákonom zvolia. Znakom
modernosti a vyspelosti je pre HLAS ĽUDU ekonomika, ktorá privádza ľudí k vysokej životnej úrovni
prostredníctvom ich práce a schopností získaných vzdelaním a životnou skúsenosťou.
4.
HLAS ĽUDU bude presadzovať taký sociálny systém, ktorý bude ľuďom zabezpečovať
bezpečie, a zároveň bude podporovať ekonomickú a demografickú aktivitu ľudí a ich schopnosť
niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, a to všetko v rozsahu a za podmienok, ako si to ľudia
demokratickou voľbou zvolia v súlade s platným právom.
5.
HLAS ĽUDU si ctí spravodlivosť, váži si a dodrživa Ústavu Slovenskej republiky, zákony a
presadzuje vždy taký právny poriadok, ktorý si jeho členovia menia a dopĺňajú podľa svojej vôle tak,
aby vyhovoval väčšine, a to vždy v súlade s platným právom.
6.
HLAS ĽUDU si kladie za cieľ budovanie fungujúcej občianskej spoločnosti s vyváženou
deľbou moci medzi moc zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ako aj s vyváženou verejnou správou a
deľbou moci medzi obce, regióny a štát, spoločnosti zdravej, vzdelanej, kultúrnej, podporujúcej od
štátu nezávislé verejnoprospešné činnosti, spoločnosti rozvíjajúcej sa v súlade s potrebami trvalo
udržateľného rozvoja, spoločnosti, žijúcej v istote a bezpečí, spoločnosti ctiacej si slobodu slova,
nezávislosť masových médií, spoločnosti tvorenej rovnoprávnymi občanmi.
7.
HLAS ĽUDU odovzdá ďalším generáciám Slovensko lepšie než ho súčasná generácia prebrala.
HLAS ĽUDU zabezpečí, aby dnešní mladí ľudia boli zdravší, kultúrnejší, vzdelanejší a spokojnejší, ako
bola generácia pred nimi.
Dôvodová správa
Každá politická strana alebo politické hnutie na Slovensku deklaruje, že má alebo nemá záujem na tom, aby bolo Slovensko
členom rôznych medzinárodných organizácií, vojenských zoskupení alebo iných zoskupení, ako je napr. EÚ, V4 a iné. Reálne
sa ale nikto občanov na to nepýta. Keďže Hlas ľudu má základný princíp postavený na zásade „vôľa väčšiny občanov je pre
zástupcov týchto občanov záväzná”, považujeme za prirodzené sa na tieto otázky občanov opýtať a následne po ich rozhodnutí
zapájať Slovensko iba do takých štruktúr, v ktorých chcú občania byť. Povedzme si otvorene: Čo je to za zástupcu - poslanca,
ktorý nerešpektuje vôľu ľudí?Taký zástupca – poslanec je podvodník, lebo na seba prijme právo konať za niekoho vo volbách,
ale nehlasuje tak, ako to chce ten, ktorý mu hlas odovzdal.
Čo sa týka priorít, máme zato, že záujmy Slovenska sú pred záujmami Európskej únie alebo iných medzinárodných zoskupení.
Považujeme za neakceptovateľné, aby Slovensko prispievalo na kohokoľvek, pokiaľ nemá vyrovnané svoje dlhy. Ak vytvorí
prebytok a uhradí všetky svoje dlhy, ktorými zaviazalo budúcu generáciu, potom sa z tohto prebytku veľmi radi podelíme.
Ak si budú naši členovia myslieť, že to treba robiť inak, tak ako v iných veciach podľa týchto stanov sa prispôsobíme väčšine.
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(4) HLAS ĽUDU má ďalej za cieľ

1.

byť hnutím občanov, ktorí sú schopní a ochotní prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia,

2.
byť hnutím s modernou jednoduchou štruktúrou, ktorej členovia sa nebudú aktívne podieľať
na výkonnej moci pri riadení hnutia, samosprávy, štátnej správy a vlády, to však členom nebude
brániť, aby sa o uvedenú prácu ako jednotlivci alebo ako kolektív uchádzali, a tak môžu byť členmi
hnutia a inými oprávnenými voličmi zvolení,
3.
byť hnutím, ktoré zásadne odmieta každú ideológiu s výnimkou takej, ktorá vzišla z priamej
demokracie a z vôle ľudí,
4.
byť hnutím občanov rešpektujúcich právny poriadok, chrániacich svoje práva a slobody a
rešpektujúcich práva a slobody ostatných,
5.

nebyť a nestať sa členom žiadnej koalície,

6.
prostredníctvom svojich volených zástupcov v kolektívnych orgánoch Európskej únie, štátnej
a miestnej správy na Slovensku, prijímať rozhodnutia, ktoré zodpovedajú zákonným princípom a
vôli demokratickej väčšiny.
Dôvodová správa
Väčšina občanov Slovenskej republiky je formálnoprávne a aj reálne schopná niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Horšie
je to už s ich vôľou a ochotou. Vôľa je podľa prieskumov u obyvateľov tiež. Nie je ochota. To je zapríčinené tým, že v dobe
socializmu, po dobu 40 rokov, ľudia jeho generácie žili v trvalej pretvárke a bez slobody prezentovania svojej skutočnej vôle.
Následne po 89. roku sa ochota ľudí podieľať sa osobne na zodpovednosti za svoje rozhodnutia po 2-3 rokoch zmenila
na zlosť a neochotu prispievať svojím rozhodovaním k amorálnemu rozkrádaniu spoločného majetku, podporovaniu tých
istých komunistov a ŠTBákov, ktorí ich v dobe socializmu týrali, ako aj k podporovaniu rozbíjania vecí fungujúcich (školstvo,
poľnohospodárstvo, zbrojárstvo, atď) len preto, lebo politici tieto rozdávali svojim alebo zahraničným kamarátom za veľké
provízie. To ľudí veľmi deaktivovalo a znechucovalo ich ochotu venovať sa veciam verejným. A ten stav pretrváva dodnes.
Pravicové a liberálne strany sa všetky rozpadli na zložitých vnútrostraníckych hádkach o moc. Preto má Hlas ľudu štuktúru
jednoduchú a moc v hnutí je daná na dlhé obdobie. To vedeniu hnutia ušetrí 90 % času na reálnu prácu a nie na vnútrostranícke
hašterenie sa a boje.
Hnutie Hlas ľudu nemôže vstúpiť do žiadnej koalície so žiadnou relevantnou politickou silou na Slovensku, lebo ani jedna
z nich nepristupuje k riešeniu problémov ľudí s tým, že by nemali jej predstavitelia z výsledku volieb neoprávnene ťažiť.
Druhým dôvodom je, že by zo strany hnutia Hlas ľudu bolo nekorektné v akejkoľvek koaličnej zmluve prijímať záväzok na
plnenie programového vyhlásenia, keďže skutočná vôľa občanov nie je dopredu poslancom za Hlas ľudu známa, a preto sa
k žiadnemu záväzku, ktorý by bol v rozpore s vôľou väčšiny Hlas ľudu nezaviaže, lebo bude vždy plniť svoj program, hlasovať
tak, ako si to praje väčšina jeho členov.
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Článok 2.
Názov
(1) Názov politického hnutia je: HLAS ĽUDU.
Dôvodová správa
Výber názvu politického hnutia je vážna vec. Názov musí vyjadrovať základný princíp, ktorým sa chce hnutie počas celej svojej
existencie riadiť. Myslíme si, že spojenie slova „HLAS”, ktoré vyjadruje jednak hlas volebný, ako aj hlas človeka, so slovom „Ľud”
v správnom gramatickom tvare, kde ľud je vnímaný ako úplná a konečná množina občanov Slovenska s ich právom sa bez
akýchkoľvek otázok a previerok stať členom hnutia „HLAS ĽUDU”, je presným vyjadrením obsahu prejavenej vôľe všetkých
občanov Slovenska, ktorí chcú, aby aj ich hlas v každom jednom právnom predpise zanechal ich stopu.
Počas hľadania názvu sme sa streti s tým, že „Hlas ľudu” bol názov nejakého komunistického denníka v Bratislave. Áno, je to
pravda. Od tejto podobnosti sa dištancujeme a dávame do pozornosti skutočnosť, že tie noviny nikdy nevyjadrovali hlas ľudu,
lebo komunistická strana nebola stranou, ktorá by mala reálnu podporu väčšiny obyvateľov na Slovensku.
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Článok 3.
Sídlo
(1) Sídlom HLAS ĽUDU je Šafárikovo námestie č.7, 811 02 Bratislava
Dôvodová správa
Empirickým zistením sa preukázalo, že politická strana alebo politické hnutie, ktoré nemá sídlo v hlavnom meste Slovenska
ešte nikdy vo voľbách neuspelo. Nevieme prečo je to tak, ale je to tak. Tak sme sa z nevysvetliteľných dôvodov rozhodli
riziko neúspechu aj v tejto povinnej časti stanov eliminovať a sídlom sa stala Bratislava. Inak je to aj dosť praktické, keďže sa
všetko, okrem ochranných známok a sporov na Ústavnom súde rieši v Bratislave. Boli by sme radi, aby členovia hnutia navrhli
premiestniť veľa inštitúcií mimo hlavného mesta, aby sa aj obyvateľstvo zo stredného a východného Slovenska nemuselo
sťahovať kvoli kariére do Bratislavy a opúšťať pri tom svojich rodičov a zanechávať ich v mieste svojho narodenia. Má to vplyv aj
na rozpočty miest a obcí na celom Slovensku, lebo ak sa všetci sťahujú za prácou do Bratislavy, tak ostatné mestá prichádzajú
o dane viazané na trvalý pobyt ich obyvateľov.
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Článok 4.
Podmienky členstva
(1) Členom HLAS ĽUDU 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 úzení
Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorý dosiahol vek 18
rokov a súhlasí so stanovami a programom hnutia.

(2) Členstvo v inej politickej strane, hnutí alebo parlamentnom poslaneckom klube inej politickej strany

alebo hnutí nevylučuje členstvo v hnutí HLAS ĽUDU.

Dôvodová správa
Text odseku (1) je taxatívne daný zákonom. Dôvodová správa je totožná s dôvodovou správou k zákonu. Pri odseku (2) je to už
inak. Politické hnutie Hlas ľudu je hnutím, ktoré neselektuje a nediskriminuje žiadneho občana, ktorý má právo byť členom
politickej strany alebo hnutia. Iné strany s tým majú problém, lebo ich hierarchia a program a vôľa utajovať svoje „objavy” im
bráni byť otvorenými. Rovnako ich štruktúry sú postavené na „kariérnom“ raste jednotlivcov, v závislosti od výšky príspevku,
ktorý strane dali, od doby pôsobenia v strane, od toho, kto je s kým kamarát alebo spoločník v nejakej firme. Hlas ľudu prijme
skutočne každého, kto má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.
Počas rozmýšľania nad týmto článkom sme sa stretávali s tým, že nám aj významní politici z iných strán tvrdili, že to je
nedobré, lebo sa k nám napríklad dostanú aj vrahovia, zlodeji a rôzne „živly”, s ktorými budeme mať problém. Nie je to tak. Aj
zlodeji a vrahovia majú právo voliť. A dokonca aj volia, a doteraz volili práve tie politické strany, ktoré sú dnes vo vláde alebo
v parlamente. Dokonca považujeme za diskriminačné každé obmedzenie práva byť členom ktorejkoľvek politickej strany,
lebo je to diskriminačné tým, že aj protiústavné. Lebo nie je povinnosťou politickej strany (a dokonca niektoré to majú aj v
stanovách) oznámiť, prečo v skutočnosti občana do strany neprijali. Vieme si u niektorých strán predstaviť, že cigánov – ako oni
volajú rómov neprijímajú zo „známeho dôvodu” , ktorý my považujeme za diskriminačný.
A prečo aj členovia iných politických strán? Na to je jednoduchá odpoveď. Ak by chceli Hlas ľudu obsadiť nejaké skupiny, ktoré
by chceli presadzovať iba svoje jednostranné ciele, je daná možnosť druhým stranám, aby presvedčili silou svojich ideí svojich
členov, aby ovplyvnili výsledok hlasovania v hnutí Hlas ľudu práve svojou účasťou v ňom. Tak sa stane, že koaličná strana s
5% hlasov z celkového počtu voličov, nebude môcť vydierať politickú stranu s 35 % podielom z celkového počtu voličov, lebo
nestranný subjekt Hlas ľudu, už pri 20 % podieli na hlasoch v parlamente môže zabezpečiť reálnosť vôle väčšiny voličov.
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Článok 5.
Registrácia člena HLAS ĽUDU
(1) Členom HLAS ĽUDU sa môže stať občan spĺňajúci podmienky uvedené v článku 4, ktorý písomne

a/alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na serveroch HLAS ĽUDU požiada o registráciu
a svoj súhlas s registráciou potvrdí úhradou ročného členského vo výške 12 Eur na bankový účet
HLAS ĽUDU zo svojho účtu vedeného v banke alebo vkladom na účet HLAS ĽUDU s uvedením
mena vkladateľa, telefónneho čísla, z ktorého bude mať právo prejavovať svoju vôľu a elektronickú
adresu, z ktorej bude môcť prejavovať svoju vôľu, podávať návrhy a vyjadrovať sa k návrhom tvorby
a prjímania právnych predpisov.

(2) Registračnú listinu členov HLAS ĽUDU vedie Matrikár HLAS ĽUDU. Do registračnej listiny členov

HLAS ĽUDU sa zapisuje meno, priezvisko, adresa člena, telefonický, prípadne iný (e-mailový) kontakt
a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu člena, a to vždy tak, aby boli dodržané všetky platné právne
predpisy. Tieto údaje sa používajú pri odlíšení hlasovacích práv jednotlivých členov. Člen HLAS ĽUDU
žiadosťou o prijatie za člena a úhradou ročného členského zároveň súhlasí v súlade s právnymi
predpismi, aby HLAS ĽUDU všetky ním poskytnuté osobné údaje spracovával pre účely HLAS ĽUDU.

(3) Člen HLAS ĽUDU je vedený v centrálnej evidencii HLAS ĽUDU, k čomu prihláškou do hnutia udeľuje

výslovný súhlas.

(4) HLAS ĽUDU akceptuje aj dočasné, obnovené alebo prechodné členstvo, ktoré je určené najmä pre

záujemcov o riadne členstvo v HLAS ĽUDU. Dočasný alebo prechodný člen má rovnaké práva a
povinnosti ako riadny člen s výnimkou práva byť volený za HLAS ĽUDU do volených alebo menovaných
funkcií, pokiaľ tieto stanovy alebo interné predpisy hnutia neurčujú inak. Dočasné, obnovené alebo
prechodné členstvo začína registráciou a úhradou mesačného členského vo výške 1 Euro a končí
uplynutím doby, kedy skončia podmienky pre existenciu členstva v HLAS ĽUDU.
Dôvodová správa
Hlas ľudu nemá stanovy ani interné predpisy podobné iným politickým stranám a hnutiam. Je to tak preto, lebo nechceme
fungovať ako ostatné politické strany a hnutia.
Máme za to, že, aj keď to voľakedy napísal ešte Karol Marx, tak parafrázovane platí, že ak technické prostriedky prekročia
spoločenské vzťahy, je potrebná revolúcia. Dnes sme už o viac ako 100 rokov „starší“ a vieme, že revolúcia nie je to správne
riešenie na zmenu spoločenského zriadenia a úpravu vzťahov v spoločnosti. Evolučná metóda založená na postupných
premyslených krokoch zaručuje podľa mnohých politologických štúdií stabilnejšiu a dlhodobejšiu zmenu spoločenských
vzťahov, najmä preto, lebo je ľuďom poskytnutý dlhší čas na prispôsobenie sa nevyhnutným vývojovým zmenám. Každá zmena
spoločenského zriadenia však v čase, kedy prebiehala, priniesla výrazné a podstatné zlepšenie životnej úrovne väčšiemu počtu
obyvateľov. Bolo to tak od otrokárstva až po nežnú revolúciu v 89.
Uvedená téma je ideologicky na samostatnú knihu. Ak nie na viac. Je však nesporné, že sa technologický pokrok posúva
míľovými krokmi dopredu a právne, sociálne, spoločenské, medzinárodné a iné ľudské vzťahy sa buď nemenia vôbec alebo
veľmi pomaly. Rozvoj výpočtovej techniky a telekonunikačných technológií je tak rýchly, že zákony nedokážu tento rozvoj
nasledovať. Voľakedy, v systéme zastupiteľskej demokracie, nebolo reálne, aby dokázal byť poslanec v reálnom čase spojený
so svojimi voličmi, aby ho dokázal z ktoréhokoľvek miesta na svete reálne sledovať pri jeho činnosti, aby mu dokázal dávať
informácie (nenapíšem pokyny, lebo nám vrátili 7x stanovy, ktoré sme mali pripravené na technicky realizovateľné pravidlá,
ktoré však ministerstvo vnímalo ako zásah do slobody poslanca – imperatívny mandát) o svojej vôli. Dnes je to nielenže reálne,
ale aj bežné. Všade, v celej našej činnosti, s výnimkou toho najzákladnejšieho práva - hlasovať o tom, čo chceme.
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Prečo je to tak? Lebo moc je (a to na celom svete) v rukách oligarchov a mocných, ktorí nemajú záujem na nachádzaní takých
riešení, ktoré vyhovujú väčšine, ale práve naopak, tak ako vždy v dejinách, mocná a bohatá skupina chce parazitovať na
výsledkoch práce masy, ktorá čím je neorganizovanejšia a neinformovanejšia, tým ľahšie sa riadi.
Hlas ľudu však nemá ambíciu na politike zarábať, jeho abmíciou je postupnými krokmi, v súlade s vôľou väčšiny občanov,
zmeniť zákony tak, aby vyhovovali väčšine a nie úzkej skupine ľudí.
Nanešťastie však všetko stojí peniaze (presný aktuálny rozpočet budúcich výdavkov hnutia bude na stránke). Tieto sa dajú
získať od tých, čo ich majú. Súčasné politické strany ich získali z troch zdrojov: 1. z členských príspevkov, 2. od domácich
oligarchov, 3. zo zahraničia. Tu by sme pripomenuli slovenské porekadlo: „Koho chleba ješ, toho pieseň spievaš”. Vynecháme
rozbor príjmových položiek iných politických strán a hnutí, tie rozoberieme v politickom boji, a to úplne dopodrobna, za každú
inú politickú stranu.
Hlas ľudu bude mať príjmy výlučne z členských príspevkov a zákonných platieb od štátu. Všetko bude zverejnené na
transparentnom účte.
Aby sme ale vedeli zaplatiť všetky výdavky, potrebujeme peniaze od členov. Preto sme v týchto začiatkoch zvolili minimálne
členské 1 euro mesačne. Podľa predbežného rozpočtu to však bude v budúcnosti cca 3 eurá mesačne. Keďže ide o minimálne
členské a očakávame, že niektorí zaplatia aj 50 alebo 100 eur (prípadne aj viac, čo sa však neodvážime napísať, lebo takýto
člen nedostane nič navyše, len dobrý pocit, že prispel k demokratizácii Slovenska), budeme výšku členského upravovať
podľa reálnych príjmov a výdavkov. Dúfame, že sa nám podarí získať aspoň 300 000 členskú základňu zloženú z riadnych a
mimoriadnych členov hnutia. Riadny a mimoriadny člen majú rovnaké práva a povinnosti. Rozdiel je len v tom, že novela zákona
o politických stranách prikazuje politickej strane a politickému hnutiu, aby členovia podpisovali „vlastnoručne” papierové
prihlášky, čo síce považujeme v dnešnej dobe za archaizmus (hlúposť), ale zákon je zákon, a tak ho musíme dodržať. Riadny
člen je teda ten, ktorý podpíše papierovú prihlášku (potrebujeme ich zo zákona najmenej 300) a mimoriadnemu členovi
postačí, aby sa zaregistroval elektronicky. (Tá novela zákona je protiústavná a zlá, ale dúfajme že si ju hlasovaním zmeníte,
aby ste sa nemuseli papierovať ešte aj tu alebo meniť názov strany, ak sa náhodou voláte Fero Sloboda a ste členom SAS,
prípadne, aby ste sa nemohli stať členkou SNS, keď ste pani Eva Slovenská. Inak, ak sa niekto v SNS nechá premenovať, tak sa
dá zrušiť aj účasť SNS v nasledujúcich voľbách. Chceme byť korektní, a preto to sem píšeme, aby to zákerák Matovič neurobil
tak, ako si prenajal skoro všetky námestia na zhromaždenia v dôležitých termínoch a myslí si, aký je chytrý. My to považujeme
za chrapúnstvo, lebo um sa má využívať a nie zneužívať).
Dočasné, obnovené, alebo prerušené členstvá sú formy, ktoré je treba z praktického hľadiska mať, lebo niekto zabudne zaplatiť
a netreba, aby mu hneď členstvo zaniklo, niekto si spomenie po roku, keď bude chcieť akútne rýchlo hlasovať, a niekto bude
chcieť ísť do výkonnej funkcie, kam naši členovia nesmú, tak si členstvo preruší.
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Článok 6.
Práva a povinnosti člena HLAS ĽUDU
(1) Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti HLAS ĽUDU, vrátane práva byť volený a voliť funkcionárov

HLAS ĽUDU. Funkcionármi HLAS ĽUDU a členmi orgánov HLAS ĽUDU môžu byť výlučne iba členovia
HLAS ĽUDU.

(2) Člen má právo uchádzať sa o kandidatúru a rozhodovať o kandidátoch za HLAS ĽUDU na všetky

volené funkcie.

(3) Člen je povinný dodržiavať stanovy a program hnutia, dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti

a platiť členské príspevky. Zmenu výšky členského príspevku určuje Matrikár HLAS ĽUDU. Povinnosť
platenia členských príspevkov podrobnejšie upraví Finančný a príspevkový poriadok HLAS ĽUDU.

(4) Práva člena sa pozastavujú, ak si člen neuhradí členské príspevky v termíne stanovenom Finančným

a príspevkovým poriadkom HLAS ĽUDU. V takom prípade Matrikár vyhlási členstvo za pozastavené,
a zabezpečí obmedzenie hlasovacích a komunikačných práv členovi s pozastaveným členstvom.

Dôvodová správa
V hnutí Hlas ľudu je málo funkcií volených. Opakujeme, že cieľom tohto hnutia nie je vytvárať politikov, ale realizovať vôľu ľudu.
Tí, ktorí chcú byť politici a producírovať sa, nech si hľadajú iné politické strany. My máme záujem o odborníkov do gestorských
pozícií, ktorých návrhy očakávame od každého jedného člena. Štruktúra, ktorá bude kopírovať teritoriálne členenie Slovenska
až po každú obec, je vytvorená len preto, že novela zákona o politických stranách tieto štruktúry vyžaduje. Tak sme ich vytvorili.
Keďže ich už máme, tak v každom kraji, okrese, meste a obci počítame s 3-členným administratívno-politickým tímom. Spolu
by to malo byť cca 2927 obcí, 79 okresov, 8 krajov, čiže cca 3 014 organizačných zložiek, pričom na kraji by malo byť 7 ľudí, na
okrese 5 a v obci 3, čo je spolu 9232 funkcionárov. Ak každého pozná aspoň 30 ľudí, ktorí mu veria, že nebude kradnúť a bude
ich riadne zastupovať, tak by sme mali mať približne 300 000 členov. Aj nám sa to zdá byť utopistické pri dnešnom postoji
ľudí k politikom, ale na druhej strane si myslíme, že na Slovensku musí byť aspoň taký počet obyvateľov, ktorým na tom, ako
budú ich deti žiť záleží.
Obmedzenie hlasovacieho práva pri nezaplatení členského je preto, lebo sme neporiadnici, takže odporúčame hradiť základné
členské modernými formami, ktoré banky ponúkajú a nezaťažujú pamäť.
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Článok 7.
Ukončenie členstva v HLAS ĽUDU
(1) Členstvo v HLAS ĽUDU zaniká smrťou, vystúpením alebo vylúčením. Členstvo zaniká vždy, ak nie sú

dodržané a splnené podmienky členstva upravené v článku 4. týchto stanov.

(2) Vystúpenie treba bezodkladne oznámiť Predsedovi hnutia HLAS ĽUDU. Účinným sa stáva dňom

doručenia na adresu HLAS ĽUDU.

(3) Rovnaké účinky ako vystúpenie nastanú v prípade omeškania zaplatenia členských príspevkov dlhšie

ako tri mesiace od termínu, ktorý je určený Finančným a príspevkovým poriadkom HLAS ĽUDU, ak
člena Matrikár márne upozornil elektronickými prostriedkami (e-mail, SMS) na následky omeškania.
V takom prípade Matrikár vyhlási členstvo za ukončené, a zabezpečí ukončenie alebo obmedzenie
hlasovacích a komunikačných práv bývalému členovi.
Dôvodová správa
Tento bod nepovažujeme za potrebné komentovať a zdôvodňovať. Spoliehame sa na intelekt čitateľa. Ak ste sa dočítali
až sem, pošlite e-mail na adresu sutaz1@hlasludu.sk a budete zaradený do zlosovania o odpustenie ročného členského. Z
každých 100 zaregistrovaných členov, ktorí uhradia ročné členské a odošlú správu na uvedenú adresu, členovia vylosujú 2 dni
pred každými voľbami (termín a pravidlá určí predseda hnutia) jedného člena, ktorému sa členské vráti alebo započíta na
nový rok podľa jeho želania.
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Článok 8.
Vylúčenie
(1) Člen môže byť vylúčený z hnutia HLAS ĽUDU, najmä, ak sa dopustil konania, ktoré je v rozpore so

znením týchto stanov. O vylúčení na návrh Predsedu HLAS ĽUDU rozhodne Matrikár.

Dôvodová správa
V živote sa môžu stať aj také veci, že niekto chce úmyselne škodiť alebo sa nechá uplatiť, aby nejakým iným nemorálnym
konaním porušil také zásady a princípy, ktoré ho diskvalifikujú z možnosti byť členom hnutia Hlas ľudu. Keďže predseda je s
hnutím spojený najviac, a zároveň je štatutárnym orgánom, rozhodne o tom, že takýto človek by nemal byť spájaný s hnutím
a navrhne jeho vylúčenie. Matrikár jeho rozhodnutie vykoná. Dúfame, že sa to nikdy nestane, lebo je to mimoriadna forma
ukončenia členstva, ale povedzme si otvorene, nie všetci na Slovensku sú čestní, a preto má toto ustanovenie svoj praktický
význam.
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Článok 9.
Zodpovednosť členov a volených funkcionárov
(1) Povinnosť dodržiavať pravidlá straníckej zodpovednosti členmi HLAS ĽUDU vychádza zo zodpovednosti

členov HLAS ĽUDU za politickú činnosť a za napĺňanie mandátu udeleného HLAS ĽUDU občanmi vo
voľbách. Jej základný rámec vychádza z demokratickej zásady, podľa ktorej uznesenia väčšiny sú na
všetkých volených stupňoch HLAS ĽUDU záväzné. Pritom vždy treba postupovať tak, aby poslanci
hlasovali tak, aby neporušili platné právo. Všetky výsledky hlasovaní členov HLAS ĽUDU je povinný
Matrikár včas zverejniť na stránkach hnutia.

(2) O verejnom zozname kandidátov na volených funkcionárov do všetkých pozícií, ktoré sa v rámci

hnutia alebo v rámci zákonov platných v Slovenskej republike alebo Európskej únií za HLAS ĽUDU,
rozhoduje Predseda HLAS ĽUDU a to tak, že si ich kandidátov na funkcionárov vyberá iba zo zoznamu
kandidátov na funkcionárov, ktorých mu pripraví Matrikár, ktorý je pri rozhodnutí o zapísaní do
ním pripraveného zoznamu kandidátov, ktorý pripraví pre Predsedu HLAS ĽUDU povinný preveriť,
či títo kandidáti spĺňajú podmienky stanovené zákonom na obsadenie tých ktorých pozícií, najmä
z hľadiska odbornosti, vzdelanosti, bezúhonnosti a iných interných noriem hnutia, ktoré pre každé
jednotlivé voľby pripravuje Matrikár, ktorý zároveň zodpovedá Predsedovi za to, aby tieto interné
normy zodpovedali zákonom platným v Slovenskej republike podľa teritoriálnej pôsobnosti a podľa
druhu volieb, ktorých sa interná norma týka.

(3) Ak člen HLAS ĽUDU poruší stanovy hnutia, uznesenia jeho orgánov alebo poruší pravidlá

zodpovednosti konaním poškodzujúcim hnutie HLAS ĽUDU, môže mu byť uložená sankcia podľa
interného predpisu „Sankčný poriadok”, ktorý pripravuje a vydáva Matrikár.

(4) Predsedu a Matrikára z hnutia HLAS ĽUDU nie je možné vylúčiť.
Dôvodová správa
Toto utanovenie bolo najcitlivejšie v komunikácií s Ministerstvom vnútra. Registračnému odboru najviac vadilo, že výklad
imperatívneho mandátu sme vnímali inak ako oni. Netvrdíme, že mali pravdu, ale ako rozumní diplomati sme upravili toto
ustanovenie podľa požiadaviek pracovníčok ministerstva. Nemá totiž význam za daného stavu pravidiel, ktoré v slobodnej
spoločnosti platia, prieť sa s niekým, kto má moc a od koho ste závislí. Tu treba povedať, že ich prístup bol profesionálny,
korektný, ale aj dôsledný, neoblomný a tvrdý. Dokonca si myslíme, že chápali naše argumnety, avšak mali iný právny výklad a
my sme sa „museli” prispôsobiť, hoci neradi.
Základný problém je v tom, ako je potrebné vnímať ustanovenie Čl.72 odst. (2), v ktorom sa uvádza: „Poslanci sú zástupcovia
občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi“.
Ministerstvo vnútra tvrdí, že kandidát na poslanca sa nemôže ako budúci zástupca občanov slobodne podľa svojho svedomia
a presvedčenia rozhodnúť, že bude hlasovať tak, ako mu to povedia členovia hnutia, ktorých zastupuje.
My takéto stanovisko považujeme za nesprávne. Myslíme si, že zástupca občanov má zastupovať ich záujmy, a dokonca každý
jeden poslanec by sa mal zaviazať, že bude ako zástupca zastupovať občanov, ktorí ho zvolili v súlade s ich vôľou. Inak to
bude len ťažko ich zástupca. Zástupca môže mať svoj názor, postoj, svedomie, presvedčenie, ale buď je v parlamente za seba
samého alebo je tam na to, aby občanov zastupoval.
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Ako to prebieha dnes v Národnej rade Slovenskej republiky? Každá politická strana sa síce správa rôzne benevolentne k svojim
poslancom, ale vo väčšine prípadov (aj to sem píšeme iba z opatrnosti takto, aby nás nikto nežaloval, a preto nepoužijeme
slovíčko „všetci”) majú poslanci striktne nadiktované, ako majú v ktorej veci hlasovať. Všetci sa však alibisticky tvária, že sa tak
rozhodli podľa svojho svedomia a presvedčenia. Je to presne to, čo by sme radi odstránili aj z bežného života. Aby sa ľudia
nemuseli ako za socializmu tváriť, že niečo je inak, ako to v skutočnosti je. Keď zákonodarca dával do ústavy dané ustanovenie,
prirodzene sa obával toho, aby niekto poslanca nenútil, aby nejak hlasoval. Ale aj tak sa to nepodarilo. Sankcia, ktorá je spojená
s právom vedenia politických strán do budúcnosti nepovoliť poslancovi kandidovať v budúcich volbách, je porovnateľná s
akoukoľvek inou sankciou.
Náš pôvodný návrh, ktorý sme museli zmeniť bol taký, že kandidát na poslanca podľa úrovne parlamentu, by sa slobodne
podľa svojho svedomia a presvedčenia zaviazal hlasovať tak, ako to bude chcieť väčšina členov hnutia. Ak by tento svoj záväzok
porušil 3-krát, stala by sa splatná zmluvná sankcia za porušenie jeho záväzku hlasovať ako zástupca občanov v súlade s ich
vôľou. Výnimku mali tvoriť hlasovania, ktoré by porušovali Listinu základných práv a slobôd.
Naša argumentácia je taká, že pred volbami každá politická strana sľubuje, že bude zastupovať svojich voličov, ale po voľbách
to tak nie je. V bežnom živote sa takéto správanie volá podvod a je s ním spojená sankcia trestnoprávna a aj občianskoprávna.
Ale u politikov to tak nie je. Tí môžu klamať koľko chú a nikdy sa im nič nestane. A to ľudia nechcú. Prioritne chcú, aby ich
poslanec zastupoval tak, ako to chcú oni, a ak by to nerobil, chcú, aby bol za to, že ich oklamal potrestaný. To považujeme za
morálne, spravodlivé, a dokonca by sme boli radi, aby to bolo aj zákonné.
My s našimi kandidátmi na poslancov nájdeme riešenie, ako tento problém vyriešiť. Ak by došlo k porušeniu ich predvolebného
sľubu, uvidíme ako rozhodne súd, prípadne ak budeme mať dostatok hlasov po voľbách v Národnej rade Slovenskej republiky,
zmeníme toto ustanovenie tak, že do ústavy sa dopíše v Čl. 72 odst. (3), ktorý bude znieť nasledovne: „Ak sa poslanci zaviažu,
že budú hlasovať v súlade s vôľou občanov, nepovažuje sa takýto záväzok za príkaz, ktorý by bol v rozpore s odst. (2) tohto
ustanovenia.”
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Článok 10.
Konanie poškodzujúce HLAS ĽUDU
(1) Závažné škody spôsobuje HLASu ĽUDU jej člen predovšetkým ak:

Porušuje princípy a zásady upravené týmito stanovami a internými predpismi hnutia. O tom, či
došlo alebo nedošlo k porušeniu interných predpisov strany rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek
člena hnutia s konečnou platnosťou Matrikár. Voči jeho rozhodnutiu sa môže dotknutý člen odvolať.
O odvolaní rozhoduje Predseda HLAS ĽUDU. Predseda HLAS ĽUDU rozhodnutie Matrikára potvrdí,
zmení alebo vráti Matrikárovi na daľšie konanie. Voči rozhodnutiu Predsedu HLAS ĽUDU nie je
opravný prostriedok prípustný.
Dôvodová správa
Tento článok nadväzuje na článok 9. Ak člen poruší zásady a princípy uvedené v stanovách a v interných predpisoch hnutia,
matrikár rozhodne o tom, či boli porušené princípy hnutia a vydá rozhodnutie, v ktorom udelí sankcie. Ak člen podá opravný
prostriedok, odvolanie proti rozhodnutiu matrikára, predseda Hlas ľudu rozhodne, či rozhodnutie matrikára potvrdí, zmení
alebo vráti matrikárovi na nové posúdenie veci a rozhodnutie.
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Článok 11.
Organizačná šturuktúra
(1) Orgánmi HLAS ĽUDU sú:

a) Členská schôdza je navyšším výkonným orgánom hnutia HLAS ĽUDU. Zasadá nepretržite. Členská
schôdza sa skladá zo všetkých členov hnutia (členská základňa), ktorí sa podľa svojej slobodnej
vôle a rozhodnutia môžu združovať v Odborných skupinách. Teritoriálne prislúcha hlasovacie právo
vo veciach týkajúcich sa teritoriálnej príslušnosti v rozhodovanej veci členom hnutia HLAS ĽUDU
podľa trvalého bydliska ich člena. V rámci tejto príslušnosti člen hlasuje o návrhoch určených na
hlasovanie, a to od obecných, až po Európske štruktúry
b) ústredné administratívne orgány hnutia sú Predseda a Matrikár
c) Generálny gestor odborných skupín
d) Hlavní gestori odborných skupín
e) krajskí Predsedovia
f) okresní Predsedovia
g) obecní a mestskí Predsedovia
h) Komisia pre zmenu stanov a prijatie nových stanov
i) Komisia pre voľbu štatutárneho orgánu
j) Komisia pre zrušenie politického hnutia zlúčením s inou politickou stranou, alebo politickým
hnutím
Dôvodová správa
Organizačná štruktúra hnutia HLAS ĽUDU je jednoduchá. Najvyšším výkonným orgánov je Členská schôdza. Je to jediný orgán
v hnutí, ktorý pri plnení jeho cieľov rozhoduje o podstatných veciach - aké zákony majú členovia hnutia prijať a následne
dodržiavať. Moc, ktorá je takto zverená celej členskej základni preto musí používať ochranu pred jej zneužitím, a to najmä v
začiatkoch budovania členskej základne, aby sa nestalo, že nejaká záujmová skupina, ktorá nemá záujem na tom, aby skutočne
ľudia rozhodovali o právach a povinnostiach všetkých, neprevzala nad hnutím moc, upravila pravidlá tak, že by sa význam
a ciele hnutia nedali dodržať. Preto je riadiaca a administratívna moc zverená do rúk predsedu a matrikára hnutia, ktorí ale
nedokážu sami vo veciach, ktoré súvisia s hlasovaním o navrhovaných alebo prijímaných zákonoch nič reálne ovplyvniť. To ani
nie je ich úlohou. Ich úlohou je zabezpečiť riadenie a prevádzku hnutia.
Štruktúra hnutia je tvorená dvoma piliermi.
Prvý pilier, ktorý nazývame politický, je administratívny. V rámci neho, sú tvorené teritoriálne organizačné zložky, na čele
ktorých stoja predsedova, ktorí majú podľa úrovne pri sebe spolupracovníkov zodpovedajúcich za jednotlivé oblasti. Sú to
krajské pobočky, ktorých je 8 a predpokladá sa, že v každej z nich bude dobrovoľne pracovať 7 ľudí. Nasledujú okresné pobočky,
v ktorých je po 5 ľudí a najdôležitejšie mestské alebo obecné pobočky, kde predpokladáme účasť 3 členov a dobrovoľníkov.
Na čele každej pobočky je predseda, ktorého práva sú upravené v organizačnom a spisovom poriadku. V zásade riadi a
zodpovedá za lokalitu, ktorá mu je zverená.
Predpokladáme, že celkovo tak v orgánoch hnutia Hlas ľudu bude na úrovni krajov pôsobiť 56 členov, na úrovni okresov by to
malo byť 359 členov a na úrovni obcí dúfame v 8781 členov. Zároveň predpokladáme, že najmenej tento počet členov by mal
v každých jedných voľbách, ktoré budú nasledovať, obsadiť posty poslancov v jednotlivých parlamentoch a zastupiteľstvách.
Rovnako predpokladáme, že najaktívnejší a najpracovitejší členovia budú aj členskou základňou na tieto posty navrhovaní. Je
teda na každom jednom členovi, či a ako sa do práce v hnutí zapojí a ako dokáže aktivovať záujmy svojich voličov o dianie v
našej krajine.
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Druhý pilier, ktorý nazývame odborný, je profesionálny. Nie každý človek má záujem sa politicky angažovať. Je to normálne
a dokonca dobré. Politická práca si vyžaduje veľa času a ak je niekto profesionálne zameraný na svoj obor a chce v ňom
byť perfektný, jednoducho nemá čas stretávať sa na schôdzach, počúvať stanoviská a názory na všetky oblasti, ktoré sa v
spoločnosti riešia. To však neznamená, že by nechcel spoločnosti pomôcť riešiť práve tie oblasi, kde je sám odborníkom.
Doposiaľ to ale v politických stranách funguje tak, že ak niekto nie je aktívny v politickej oblasti, nedostane sa k presadeniu
odborných návrhov, lebo politici sa boja, že by ich chcel z ich postov vyhodiť. Preto hnutie Hlas ľudu odbornú problematiku
rieši prostredníctvom gestorov. Gestori kopírujú jednak odbornosť v odborných skupinách a teritoriálnosť podľa teritoriálnej
štruktúry. Počet gestorov nie je obmedzený, a rovnako názorové prúdy v jednotlivých odborných skupinách nie sú nijako
obmedzené.
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Článok 12.
Odborné skupiny
(1) Členovia HLAS ĽUDU si vytvárajú odborné skupiny, ktoré sa venujú odborným problémom a navrhujú

riešenia vo forme návrhov zákonov a odborných doporučení a odborných stanovísk.

(2) Na vytvorenie alebo zrušenie odbornej skupiny dáva súhlas Matrikár HLAS ĽUDU na návrh aspoň 50

členov. Matrikár je oprávnený vytvoriť alebo zrušiť odbornú skupinu aj bez návrhu členov. Matrikár
menuje a odvoláva Generálneho gestora, ktorý riadi činnosť Hlavných gestorov a z návrhov všetkých
členov HLAS ĽUDU aj Hlavných gestorov pre každú odbornú skupinu. Ostatných gestorov menuje a
odvoláva Generálny gestor na návrh Hlavného gestora odbornej skupiny.

(3) Pasívny prístup do odbornej skupiny má každý člen HLAS ĽUDU. Pasívny prístup oprávňuje člena

podávať návrhy téz, komentovať prípravu právnej normy, navrhovať ich zmeny, úpravy a doplnenia.

(4) Zriaďujú sa nasledovné hlavné odborné skupiny:

Dopravy
Pôšt
Telekomunikácií
Financií
Hospodárstva
Výstavby
Kultúry
Cestovného ruchu
Obrany
Pôdohospodárstva
Lesného hospodárstva
Životného prostredia
Práce
Sociálnych vecí
Rodiny
Spravodlivosti
Školstva
Vedy
Výskumu
Športu
Vnútra
Regionálneho rozvoja
Zahraničných vecí
Zdravotníctva
Spravodajských služieb
Informácií
Členovia hnutia, ktorí prejavia záujem o post Hlavného gestora odbornej skupiny – garanta, budú v
lehote 30 dní od prijatia ich žiadosti upovedomení o rozhodnutí Matrikára.
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Dôvodová správa
Odborné skupiny sú také organizačné zložky hnutia, ktoré zabezpečujú v rámci všetkých prejednávaných tém odborné
stanoviská a postoje. Na vrchole odborných skupín stojí generálny gestor, do ktorého pôsobnosti okrem menovania hlavných
gestorov jednotlivých odborných skupín spadá aj ich riadenie. Okrem uvedených činností generálny gestor vedie a zodpovedá za
správne formálne a termínové zabezpečenie legislatívnych návrhov, ktoré gestori pod vedením hlavných gestorov predkladajú
generálnemu gestorovi, ktorý má k dispozícií legislatívcov, ktorí pripravujú návrhy zákonov z pohľadu právnej dokonalosti a
súladu s inými právnymi predpismi.
Je zriadených stanovami 28 odborných skupín vrátane generálneho gestora. Tieto sa ale podľa rozhodnutia matrikára dopĺňajú
a už dnes je vytvorená daľšia odborná skupina pre národnostné menšiny. Hlavných gestorov predpokladáme najmenej 90.
Krajskí gestori štruktúrou kopírujú republikových tým, že vo svojich oboroch komunikujú v horizontálnych ako aj vertikálnych
líniách. Rovnako je to na okresných úrovniach. Obecné a mestské organizácie gestorov nemajú. Legislatívnu pomoc pri tvorbe
Všeobecne záväzných nariadení miest a obcí im poskytujú okresní alebo krajskí gestori. Tu je výhoda, že právo zapájať sa do
tvorby predpisov má každý člen, a pretože problematika riašená na všetkých úrovniach je veľmi podobná, každý jeden gestor
bez ohľadu na svoju teritoriálnu príslušnosť, vie vo svojej skupine vyriešením jedného problému pomôcť aj ostatným, lebo
argumenty a rozhodnutia sú v gestorskej stránke verejné a každý si ich môže prečítať. Ľudia v jednotlivých oblastiach si ale
vyberajú svoje riešenia hlasovaním len ak majú k dispozícií všetky argumenty na danú problematiku z celého Slovenska. Počet
krajských gestorov odhadujeme na 720 a okresných na 800 členov. Rovnako ako u predsedov politickej časti hnutia Hlas ľudu
predpokladáme, že členská základňa bude tvorená z odborníkov a súčasných pracovníkov verejných štátnych a súkromných
subjektov, ktorí v jednotlivých oblastiach pracujú. Ich návrhy však nebudú požívať v rámci hnutia HLAS ĽUDU nadradenosť
alebo podradenosť, ktorá funguje pri štátnej moci, ale budú schvalované členskou základňou. Nestane sa teda, že riaditeľ
odboru povedal, že to bude tak a tak, lebo mu niekto zaplatil, aby preloboval nejaký zákon, ale priamo odborný gestor dokáže
navrhnúť a ľudmi nechať schváliť taký variant, ktorý je pre vačšinu ľudí priaznivý. Toto je veľká novosť v riadení štátu, a dúfame,
že sa nám podarí takýto princíp zaviesť prostredníctvom poslancov parlamentu aj do NRSR.
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Článok 13.
Hlas naviac
(1) Hlas naviac odráža odbornú spôsobilosť hlasujúceho člena a vyjadruje jeho skúsenosti a

zodpovednosť pri hlasovaní v danej odbornej skupine alebo odbornej oblasti. O tom, či člen spĺňa
uvedené podmienky, rozhodujú členovia hnutia tým, že svoj hlas pre jednotlivé odborné skupiny a
v nich zriadené odborné oblasti môžu previesť prostredníctvom hlasovacieho systému na stránkach
HLAS ĽUDU svoj hlas na iného člena. Každý člen je oprávnený samostatne previesť všetky alebo
akýkoľvek počet svojich hlasov na jedného alebo viacero iných členov. Takto prevedený hlas môže
člen, ktorý ho previedol, kedykoľvek previesť na seba späť. Tým, že je vytvorená možnosť prevodu
hlasu v ktorejkoľvek odbornej skupine a odbornej oblasti na iného člena, je vytvorená možnosť pre
členov zabezpečiť odbornosť pri hlasovaní. Tým hnutie garantuje okrem občianskeho postoja aj
kvalifikovaný odborný názor reprezentovaný členmi odborníkmi. Hlasovanie členov a odborníkov sa
zverejňuje popri zverejnení výsledkov hlasovania pri každom type hlasovania tak, aby bolo zrejmé,
že ide o hlas odborníka v danom odbore a v teritóriu oblasti, ku ktorej prislúcha podľa trvalého
bydliska aj člen, ktorý hlas prevádza aj člen, ktorý hlas prijíma. Podrobnosti sú upravené a uvedené
na webových stránkach HLAS ĽUDU.
Dôvodová správa
Táto časť je trošku zložitá na prvé počutie, lebo je nezvyčajná. Na pochopenie to však nie je nič zvláštne, a v podstate tak
funguje každá normálna rodina.
Každý človek v niečom vyzná. Nikto nie je najlepší vo všetkom. Je rozumné, aby ten, čo je v niečom profesionál, rozhodoval
o právach a povinnostiach, ktoré súvisia s tým, čomu on sám rozumie. Naopak, je tragédiou, keď niekto rozhoduje o niečom,
čomu nerozumie. Dnes je to v parlamente tak, že spevák rozhoduje o prijatí zákona o bankách a bankár rozhoduje o prijatí
zákona o ochrane rastlín. Teda v zásade poslanci, ak rozhodujú podľa svojho svedomia a vedomia, rozhodújú v 99 % prípadoch
o tom, čomu jednoducho nerozumejú. To nie je výčitka, je to len konštatovanie faktu. Preto tie zákony tak aj vyzerajú. To je tiež
konštatovanie faktu.
Pretože hnutie HLAS ĽUDU je hnutím, kde predpokladáme, že ľudia sú dostatočne rozumní na to, aby nehlasovali a nerobili
sami veci, ktorým nerozumejú, vytvorili sme takzvaný „HLAS NAVIAC”.
Funguje to tak, že každý môže v jednotlivých oblastiach, ktoré sú totožné s gestorskými skupinami, previesť svoj hlas na iného
člena hnutia. Stačí, aby sa prihlásil na stránku, vybral oblasť alebo podoblasť, v ktorej chce svoj hlas previesť na iného člena,
ktorého napríklad osobne pozná a považuje ho za odborníka pe danú oblasť. Samozrejme mu ho môže kedykoľvek odňať,
nechať si ho alebo ho previesť na iného.
Tak sa stane, že bežní členovia budú mať v oblasti, ktorej rozumejú aj 100 alebo 1000 hlasov. Každý jeden člen sa komunikáciou
v rámci diskusie môže prezentovať, a tým získavať dôveru. Určite by to bolo zaujímavé aj v rámci pracovných pohovorov, keby
niekto predložil zamestnávateľovi výpis, v ktorom by mal 500 hlasov od laikov vo svojom obore. Určite by ho zamestnali a
zaplatili viac, ako keď mu nikto nedôveruje.
Hlasom naviac sa ale stane, že ODBORNÍCI budú rozhodovať o zákonoch a nie laici, tak ako je to nanešťastie v parlamente
dnes.
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Článok 14.
Predseda
(1) Predseda HLAS ĽUDU je štatutárnym orgánom HLAS ĽUDU.
(2) Predseda HLAS ĽUDU zabezpečuje a riadi činnosť hnutia. Stará sa o funkčnosť politických procesov

zaručujúcich plnenie cieľov hnutia. Na zabezpečenie tejto politickej činnosti prijíma spolupracovníkov
a uzatvára všetky zmluvy, ktoré pre zabezpečenie činnosti hnutia považuje za vhodné a účelné.
Funkcia Predsedu HLAS zaniká smrťou osoby Predsedu HLAS ĽUDU.

(3) Funkcia Predsedu HLAS ĽUDU je nezlučiteľná s výkonom funkcie orgánu verejnej moci alebo funkcie

člena orgánu verejnej moci, s výkonom pracovného, služobného alebo iného obdobného pomeru v
orgánoch verejnej moci; porušením tejto nezlučiteľnosti zaniká osobe funkcia Predsedu HLAS ĽUDU.
Predseda hnutia hlasuje iba v prípade, že nastala v akejkoľvek veci (nehľadiac pri tom ani na
teritoriálnu príslušnosť) po ukončení hlasovania rovnosť hlasov, najneskôr do 2 dní, odkedy uplynula
lehota na hlasovanie ostatným členom hnutia. Toto ustanovenie neobmedzuje Predsedu vyjadrovať
svoj názor a postoj v akejkoľvek otázke tak, ako toto právo prináleží každému členovi hnutia.

(4) Funkčné obdobie Predsedu je na dobu neurčitú najmenej však na 16 rokov.
(5) Predseda všetky zmluvy, dojednania, ekonomické informácie, hlasovania a iné skutočnosti zverejňuje

v primeranej lehote na stránkach hnutia. Členovia sa s nimi môžu oboznámiť, čím majú kontrolu nad
postupom Predsedu pri výkone jeho funkcie a môžu sa rozhodnúť o svojom zotrvaní v HLAS ĽUDU.

(6) Predseda rozhoduje o dobrovoľnom zrušení hnutia na návrh 51 % členov hnutia.
(7) Predseda môže otázku ktorá, podľa neho, porušuje morálne zásady dopytovaného alebo upravovaného

právneho vzťahu odvolať z hlasovania. Matrikár je povinný v lehote, ktorú určí Predseda realizovať
takéto odvolanie.

(8) Predseda z kandidátov, ktorých predloží Matrikár menuje Krajských predsedov, Okresných predsedov

a Obecných a Mestských predsedov, pričom pri menovaní im písomne určí aj práva a povinnosti,
ktoré sa smú týkať výlučne politických otázok, smerovania a postojov hnutia HLAS ĽUDU.

(9) Za hnutie HLAS ĽUDU koná Predseda HLAS ĽUDU.
(10) Predseda HLAS ĽUDU koná v mene hnutia samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému

názvu hnutia pripojí svoj podpis.

(11) Iní členovia môžu robiť v mene HLAS ĽUDU úkony na základe písomného splnomocnenia predsedom

HLAS ĽUDU.

Dôvodová správa
Predseda hnutia Hlas Ľudu je štatutárnym orgánom hnutia. Riadi najmä politické akcie a v rámci svojich kompetencií
zabezpečuje politickú činnosť hnutia. Je rovnako ako matrikár neodvolateľný žiadnym orgánom hnutia, a to z dôvodu, aby
sa nemusel zaoberať vnútropolitickým bojom, ktorý v iných stranách zbytočne zaťažuje funkcionárov. Jeho funkčné obdobie
je na dobu neurčitú, najmenej však na 16 rokov. Jeho funkcia môže zaniknúť, ak by sa rozhodol prijať akúkoľvek výkonnú
funkciu v orgánoch verejnej moci. To však nevylučuje, aby zastával post poslanca v Európskom parlamente, v NRSR alebo
v iných orgánoch, ktoré nie sú výkonnými orgánmi. Predseda hnutia v rámci straníckeho hlasovania nehlasuje o žiadnom
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predloženom návrhu s výnimkou prípadu, kedy by nastala situácia, že počet hlasov ZA a PROTI návhu by bol zhodný. Celá
činnosť predsedu hnutia sa zverejňuje na internetových stránkach hnutia.
Predseda zároveň rozhoduje o zániku hnutia, a to iba vtedy, ak o to požiada 51 % všetkých jeho členov. Bez ohľadu na
rozhodnutie členov môže rozhodnúť, že hnutie dobrovoľne zaniká, alebo nezaniká.
Môže nastať situácia, že by bola na hlasovanie predložená otázka alebo návrh, ktorý by porušoval morálne zásady. Vtedy
môže takýto návrh odvolať z hlasovania. Rozhodnutie, či návrh zodpovedá alebo nezodpovadá morálnym zásadám hnutia,
je výlučne v rukách predsedu hnutia. Predseda tiež menuje krajských, okresných, mestských a obecných predsedov. Týchto
vyberá z návrhov, ktoré mu predloží matrikár. Postup je taký, že matrikár predloží predsedovi kandidátov, a z tých predseda
vyberá. Pri menovaní im zároveň ukladá práva a povinnosti, ktoré sa môžu týkať výlučne len politických otázok a postojov
hnutia. Všetky právne úkony vo vzťahu k tretím osobám podpisuje predseda hnutia. Koná pri tom samostatne. Predseda
hnutia môže kohokoľvek splnomocniť, aby ho v ktorejkoľvek veci zastupoval.
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Článok 15.
Matrikár
(1) Matrikár HLAS ĽUDU je administratívnym orgánom hnutia, zabezpečuje ekonomické, informačné,

bezpečnostné a technické prevádzkové činnosti hnutia. Jeho funkčné obdobie je na dobu neurčitú
najmenej však 20 rokov a pri prerušení funkcie môže túto funkciu jedna osoba vykonávať i opakovane.
Matrikár HLAS ĽUDU zodpovedá za výkon svojej funkcie Predsedovi HLAS ĽUDU.

(2) Matrikár vedie zoznam členov a riadi činnosti súvisiace so zabezpečením hlasovania vo všetkých

veciach HLAS ĽUDU. Určuje termíny začiatku a konca hlasovaní, má právo požadovať informácie a
zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu HLAS ĽUDU. Ak nie je členom určitého orgánu, môže
vyjadrovať svoj názor, nemá však právo hlasovať.

(3) Matrikár eviduje a kontroluje výsledky hlasovania členov hnutia a napomáha poslancom a osobám

menovaným do výkonu funkcie, aby si riadne mohli plniť svoj poslanecký mandát, pričom overuje a
softvérovo zabezpečuje všetky jednotlivé druhy hlasovaní a rozhodnutí tak, aby bola splnená zásada
“poslanec má vedieť, ako by na jeho mieste hlasovali a rozhodli členovia hnutia HLAS ĽUDU”. Pre
zabezpečenie tejto činnosti má k dispozícií spolupracovníkov, ktorí mu pri napĺňaní uvedeného
cieľa pomáhajú. Výsledky hlasovania doručí Matrikár Predsedovi hnutia, ktorý ich potvrdí podpisom.

(4) Matrikár zodpovedá za obsah komunikačných kanálov HLAS ĽUDU, najmä za internetové stránky,

databázy, technické vybavenie a bezpečnostné opatrenia pri hlasovaní a komunikácií členov hnutia.
Dohliada pritom na to, aby boli všetky informácie týkajúce sa hnutia verejné, ak to povoľujú právne
predpisy.

(5) Menovať Matrikára môže len Predseda hnutia. Členovia hnutia ani Predseda nemôžu odvolať

Matrikára. Matrikár bezodkladne po menovaní do funkcie určí písomne vo forme notárskej zápisnice
osobu, ktorá v prípade zániku jeho funkcie prevezme ako nástupca funkciu Matrikára HLAS ĽUDU,
spolu so súhlasom tejto osoby s takýmto postupom.

(6) Matrikár určí práva a povinnosti všetkým funkcionárom, ktoré sa týkajú prevádzkových a organizačných

záležitostí hnutia HLAS ĽUDU interným predpisom.

(7) Matrikár nie je v pracovnom pomere k HLAS ĽUDU.
(8) Matrikár je povinný zabezpečiť, aby všetky interné predpisy a normy hnutia boli zverejnené v plnom

znení na stránkach HLAS ĽUDU. Výnimku môžu tvoriť interné normy a predpisy s obsahom, ktorý zo
zákona nesmie byť verejne publikovaný a zverejnený.
Dôvodová správa
Matrikár je administratívny pracovník hnutia, zodpovedá sa predsedovi hnutia a plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo stanov a
interných predpisov. Tieto pripravuje a predkladá predsedovi hnutia na podpis. Matrikár zabezpečuje, aby sa všetci poslanci na
všetkých úrovniach dozvedeli o tom, ako by hlasovali členovia hnutia o návrhoch, ktoré sú predmetom hlasovania. Zabezpečuje,
aby poslanci plnili svoje povinnosti, a aby boli dodržané ich práva súvisiace s výkonom ich funkcie. Matrikár nie je v pracovnom
pomere. Interným predpisom určuje práva a povinnosti všetkých funkcionárov hnutia okrem politických práv a povinností,
ktoré určuje predseda hnutia.
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Článok 16.
Komisia pre zmenu stanov a prijatie nových stanov,
Komisia pre voľbu štatutárneho orgánu,
Komisia pre zrušenie politického hnutia zlúčením s inou
politickou stranou alebo politickým hnutím
(1) Členov Komisie pre zmenu stanov a prijatie nových stanov a Komisie pre voľbu štatutárneho orgánu

a Komisie pre zrušenie politického hnutia zlúčením s inou politickou stranou alebo politickým
hnutím menuje a odvoláva z členov hnutia Matrikár.

(2) Komisia pre zmenu stanov a prijatie nových stanov má 3 členov. Ich funkčné obdobie je 14 dní.
(3) Komisia pre voľbu štatutárneho orgánu má 3 členov. Ich funkčné obdobie je 14 dní.
(4) Komisia pre zrušenie politického hnutia zlúčením s inou politickou stranou alebo politickým hnutím

má 3 členov. Ich funkčné obdobie je 14 dní.

(5) Komisia pre zmenu stanov a prijatie nových stanov rozhoduje väčšinou hlasov hlasovaním o prijatí

zmeny stanov a prijatí nových stanov a to do 3 dní od predloženia návrhu Matrikárom, ktorý musí
byť opatrený overeným podpisom Predsedu Hlas Ľudu.

(6) Komisia pre voľbu štatutárneho orgánu volí väčšinou hlasov hlasovaním štatutárny orgán a to do 3

dní od predloženia návrhu Matrikárom.

(7) Komisia pre zrušenie politického hnutia zlúčením s inou politickou stranou alebo politickým hnutím

rozhoduje väčšinou hlasov hlasovaním o zrušení politického hnutia zlúčením s inou politickou
stranou alebo politickým hnutím a to do 3 dní od predloženia návrhu Matrikárom, ktorý musí byť
opatrený overeným podpisom Predsedu Hlas Ľudu.
Dôvodová správa
Hnutie zriaďuje 3 komisie, aby sa zabezpečila funkčnosť hnutia v prípadoch uvedených v ustanovení. Komisie rozhodujú
väčšinou hlasov. Ich členov menuje a odvoláva matrikár.
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Článok 17.
Hospodárenie HLAS ĽUDU
(1) Majetok HLAS ĽUDU tvoria členské príspevky, dary a iné bezodplatné plnenia od fyzických a

právnických osôb a podiel na zisku z podnikania právnických osôb založených HLAS ĽUDU v súlade
so zákonom. Zisk z podnikania právnických osôb založených hnutím sa používa na plnenie programu
HLAS ĽUDU.

(2) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia HLAS ĽUDU,

sa použije podľa rozhodnutia Predsedu a Matrikára.

Dôvodová správa
Hospodárenie hnutia riadi predseda a matrikár. Zdroje sú taxatívne určené zákonom. Plán hospodárenia pripravuje matrikár a
určuje aj to, na čo sa prostriedky použijú. Zverejňuje plán a rovnako aj skutočné použitie v reálnom čase na stránkach hnutia
(za reálny čas sa považuje doba, kedy osoby poverené vedením účtovníctva predložia matrikárovi ekonomické podklady).
Keďže zo zákona, a to aj po konzultácií a poučení na MV, za záväzky hnutia nikto nezodpovedá - hoci v našom návrhu, ktorý
sme predložili MV bolo uvedené, že zodpovedajú predseda a matrikár a museli sme to zmeniť- rozhodujú predseda a matrikár
iba o tom, čo by v prípade likvidácie hnutia so zostatkom urobili sami. Zdá sa nám to nezodpovedné, ale pokiaľ sa nezmení v
zákone, že každý jeden človek zodpovedá za škodu, ktorú zavinil, bez ohľadu na to, či je súkromník, podnikateľ, zamestnanec,
musí to byť upravené takto, lebo inak by nám stanovy nezaregistrovali. (Je to tak v zákone, treba to dodržať!)
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Článok 18.
Uznášanie sa orgánov v HLAS ĽUDU
(1) Orgány HLAS ĽUDU sú schopné uznášať sa, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň traja členovia hnutia

HLAS ĽUDU. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina hlasov orgánu HLAS ĽUDU,
ktorí sa hlasovania zúčastnili. Hlasovanie sa vykonáva elektronickými prostriedkami.

(2) Odvolávať volených funkcionárov HLAS ĽUDU pred skončením ich funkčného obdobia patrí do

pôsobnosti tých orgánov, ktoré ich zvolili. Na uznesenie o odvolaní v takýchto prípadoch je potrebný
súhlas najmenej polovice väčšiny členov príslušného orgánu.

(3) Všetky hlasovania a rozhodnutia sú pre poslancov HLAS ĽUDU sprístupnené tak, aby výsledky

hlasovania členskej základne boli poslancom a menovaným funkcionárom známe ešte pred ich
hlasovaním v orgáne, ktorého sú členom. Poslanci pri každom svojom hlasovaní slobodne a z
vlastného presvedčenia rozhodnú, či sa zásada vôle väčšiny hlasujúcich členov strany zhoduje s ich
vôľou. Dbajú pritom dôrazne nato, aby ich mandát nemal nikdy charakter imperatívneho mandátu
a na prípadný pokus o akékoľvek ich ovplyvňovanie pri hlasovaní verejne upozornia na stránkach
hnutia.

(4) Všetky hlasovania sú verejné a výsledky hlasovania sa zverejňujú na stránke hnutia, zaradenej

podľa kritérií ako termínu hlasovania, odbornej oblasti alebo/a teritória. Presný spôsob a postup
pri hlasovaní je uvedený na internetovej stránke hnutia. Hlasovania prebiehajú elektronickými
prostriedkami siete internet, alebo prostredníctvom mobilných telefónov cez operátorov.

(5) Každé hlasovania sa zverejňuje, a preto si ich výsledky vie každý člen hnutia kedykoľvek skontrolovať

pri svojom označení, ktoré si zadáva pri registrácií za člena hnutia na stránke hnutia pri svojom
mene a hlasovaní.

Dôvodová správa
Hlasovanie v hnutí Hlas ľudu je postavené na demokratických princípoch. Každý člen sa pri vstupe do hnutia Hlas ľudu
zaväzuje dodržiavať stanovy, interné predpisy, ciele a zásady hnutia. Kto ich poruší dostane sankciu. Sankcie sú upravené v
sankčnom poriadku, ktorý je interným predpisom hnutia a v časti, v ktorej sa týka členov hnutia bude zverejnený na stránkach
strany tak, aby sa o ňom dotknutý členovia dozvedeli pred prijatím povinností z interného predpisu pre nich vyplývajúcich.
Takto zložito je to tu napísané preto, lebo nechceme, tak ako je uvedené v úvode, diskutovať o interných predpisoch verejne.
Ostatné ustanovenia tohto článku nepotrebujú odôvodnenie. Ak sa ukáže, že táto téma je predmetom väčšieho záujmu
členskej základne, budú dôvody znenia záujemcom vysvetlené osobne predsedom alebo matrikárom.
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Článok 19.
Postup pri zmene Stanov alebo prijatí nových Stanov
(1) Návrhy na zmenu Stanov alebo na prijatie nových Stanov predkladá Matrikár. Na prípravu návrhov si

Matrikár HLASu ĽUDU tvorí Komisiu pre zmenu stanov a prijatie nových stanov.

(2) O návrhoch na zmenu stanov a prijatie nových stanov podľa odseku 1 sa postupuje podľa článku 17.
Dôvodová správa
Komisia pre zmenu stanov a prijatie nových stanov, ktorá je menovaná matrikárom, schvaľuje väčšinu hlasov stanovy, ktorých
zmenu predkladá matrikár. Postupuje sa podľa čl. 17 stanov.
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Článok 20.
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto stanovy hnutia, zaregistrovaného dňa 12.07.2002 pod č. registrácie: 203/2-2002/06433,

zrušujú stanovy zaregistrované dňa 12.07.2002 a ich zmeny: č. 1 zaregistrované dňa 02.08.2002, č.2
zaregistrované 14.01.2003 a č.3 zaregistrované dňa 14.03.2006.

(2) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich zápisu do registra politických strán, ktorý vedie Ministerstvo

vnútra Slovenskej republiky.

(3) Ak by ktorékoľvek ustanovenie, veta, slovo alebo Stanovy ako celok, boli v rozpore s ktorýmkoľvek

platným zákonom hľadí sa na ustanovenie, vetu, slovo alebo Stanovy ako celok v tej časti, v ktorej sú
(alebo sa stanú v budúcnosti) v rozpore so zákonom na základe rozhodnutia konečnej právoplatnej
správnej alebo súdnej inštancie, akoby neboli od počiatku (alebo od doby, kedy zákon zakázal úpravu
aká je v nich uvedená)v časti porušujúcej právny poriadok prijaté a hľadí sa na ne ako na nulitný
právny akt. Ak by takáto nulitnosť zakladala nedostatok zákonom predpísaných náležitostí, ktoré
musia Stanovy obsahovať, ich obsah doplní Matrikár hnutia a Predseda hnutia takéto doplnenie
spoločne s Matrikárom a Hlavným gestorom na znak súhlasu opatrí osvedčeným podpisom a podá
v lehote stanovenej zákonom alebo správnym orgánom návrh, ktorý odstráni nedostatky tak, aby
Stanovy a návrh spĺňali zákonom požadované náležitosti.

(4) Ak Stanovy obsahujú aj ustanovenia, ktoré z pohľadu preskúmavania obsahu stanov nespadajú do

zákonom predpísaných skutočností, ktoré je oprávnený kontrolovať, schvalovať alebo komentovať
správny alebo súdny orgán, a uvedené ustanovenia upravujú práva a povinnosti zo vzťahov, ktoré
ešte nenastali, hladí sa na ne akoby boli prijaté s odkladacou podmienkou až do doby, kedy k
vzniku právneho vzťahu, ktorý by naplnil obsahom a účelom takéhoto právneho aktu ich platnosť
a účinnosť.

Dôvodová správa
Záverečné ustanovenia obsahujú zákonom určené povinné náležitosti a ustanovenia, ktoré v prípade zmeny platného práva
alebo rozporu stanov s ním, riešia situácie, ako v takýchto prípadoch postupovať.
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