Stanovy Občiansko-demokratickej mládeže
Vychádzajúc zo základných hodnôt pluralitného politického systému, zo zodpovednosti jednotlivca za svoj osud,
hlásiac sa k myšlienke nescudziteľnosti ľudských práv, vznikla v Slovenskej republike pravicovo orientovaná
organizácia Občiansko-demokratická mládež (ďalej len ODM).

Článok 1.
ODM je dobrovoľné občianske združenie mladých ľudí, ktoré sídli na Šancovej 70 v Bratislave, PSČ 813 47 a má
celoslovenskú pôsobnosť.

Článok 2.
Ciele a činnosť organizácie
Cieľom ODM je šírenie myšlienok liberálneho konzervativizmu a demokracie, vytváranie politického a právneho
vedomia mládeže a dôsledné upozorňovanie na všetky deformácie ohrozujúce vývoj demokratickej spoločnosti. Našou
činnosťou chceme prispieť k šíreniu povedomia o otázkach ochrany ľudských práv, o potrebe moderného vzdelávania,
participácie mladých na rozhodovacích procesoch, v našich aktivitách sa venujeme aj otázkam dobrého spolužitia
národností, zachovávania kultúrnych hodnôt a všestranného rozvoja mladých ľudí.
ODM pre napĺňanie svojich cieľov realizuje:


konferencie



prednášky



diskusie



vydavateľskú činnosť



kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a iné podujatia



kampane a iné podujatia pre širokú verejnosť

Článok 3.
Členstvo v organizácii
1.

Členstvo v ODM je dobrovoľné a individuálne.

2.

Členstvo vzniká registráciou v miestnom klube a zaplatením členského príspevku na účet ODM.

3.

Aktívnym členom je člen, ktorý má v aktuálnom kalendárnom roku zaplatený členský príspevok vo výške
stanovenej Republikovou radou.

4.

Podmienkou členstva je občianstvo Slovenskej republiky alebo trvalý pobyt na jej území, vek minimálne 14
rokov a maximálne 35 rokov. Výnimky z týchto podmienok udeľuje predseda ODM po dohode s predsedom
Republikovej rady.

5.

Prekážkou členstva v ODM je členstvo v inej politicky orientovanej mládežníckej organizácii v Slovenskej
republike.

6.

Čestné členstvo ODM udeľuje Republiková rada. Čestný člen nemá právo voliť ani byť volený do orgánov
ODM a je oslobodený od platenia členských poplatkov. Na čestné členstvo sa nevzťahujú podmienky podľa
bodu 3 tohto článku.

7.

Členstvo zaniká:
a) dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z ODM doručeným na adresu Hlavnej kancelárie

ODM, alebo e-mailu na adresu Výkonného výboru (vv@odm.sk);
b) vylúčením dvojtretinovou väčšinou všetkých delegátov Republikovej rady na návrh Miestneho klubu,
ktorého je členom;
c) vylúčením dvojtretinovou väčšinou všetkých delegátov Republikovej rady na návrh Výkonného výboru;
d) dosiahnutím 36. roku života;
e) úmrtím.
8.

Osoba, ktorej zaniklo členstvo podľa ods. 6, písm. b) a c), môže získať opätovne členstvo len po pominutí
dôvodov, pre ktoré členstvo zaniklo a so vznikom takéhoto členstva musí súhlasiť dvojtretinová väčšina
prítomných delegátov Republikovej rady ODM.

9.

Pred zánikom členstva je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky, ktoré má vo vzťahu k ODM.

Článok 4.
Práva a povinnosti členov
1.

Právom každého člena je:
a) voliť a byť volený do všetkých republikových orgánov po uplynutí šiestich mesiacov členstva v ODM po
splnení podmienok, ktoré ukladá odsek 2, článku 4;
b) voliť a byť volený do všetkých ostatných orgánov bezprostredne po vstupe do ODM po splnení
podmienok, ktoré ukladá odsek 2, článku 4, stanovy miestneho klubu môžu volebné právo podmieniť
dĺžkou členstva v miestnom klube. Toto obmedzenie môže byť najviac 1 mesiac;
c) obracať sa s návrhmi a pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťami o pomoc pri riešení problémov na
ktorýkoľvek orgán ODM;
d) preregistrovať sa do iného miestneho klubu a to žiadosťou zaslanou e-mailom na adresu vv@odm.sk,
alebo písomne do rúk predsedu ODM, alebo zaslaním doporučeného listu na adresu Hlavnej kancelárie;
e) využívať všetky výhody, ktoré organizácia poskytuje.

2.

Povinnosťou každého člena je:
a) dodržiavať stanovy ODM;
b) zúčastňovať sa činnosti ODM;
c) chrániť majetok ODM;
d) pre každý kalendárny rok uhradiť členský príspevok vo výške stanovenej Republikovou radou.

Článok 5.
Miestne kluby
1.

Základom organizačnej štruktúry je miestny klub vytváraný na mestskej úrovni s minimálnym počtom päť
členov. Podmienkou vzniku miestneho klubu je jeho registrácia Republikovou radou. Návrh na registráciu
miestneho klubu podáva prípravný výbor príslušného miestneho klubu.

Miestny klub nemá právnu subjektivitu, pokiaľ Republiková rada na jeho žiadosť nerozhodne inak.
2.

O zrušení miestneho klubu rozhoduje Republiková rada, podľa článku 8, ods. 3, písm. c).

3.

Miestny klub sa riadi stanovami ODM, alebo vlastnými stanovami, pokiaľ ich príjme snem miestneho klubu,
tieto však nesmú byť v rozpore so stanovami ODM.

4.

Najvyšším orgánom miestneho klubu je snem miestneho klubu.

5.

Snem miestneho klubu:

a) je tvorený všetkými aktívnymi členmi miestneho klubu;
b) volí predsedu miestneho klubu na dobu jedného roka;
c) vydáva vyhlásenia a stanoviská k aktuálnym problémom výhradne na lokálnej úrovni;
d) dáva podnety vedeniu ODM na vyhlásenia a realizáciu aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou;
e) rozhoduje o vytvorení, zmene a zrušení stanov miestneho klubu;
f)

obsadzuje ostatné orgány miestneho klubu, ak si ich vlastnými stanovami zriadi;

g) rozhoduje o spôsobe nominovania delegátov do republikových orgánov ODM;
h) je uznášania-schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina aktívnych členov miestneho klubu. V prípade,
že si predseda miestneho klubu nesplní povinnosť zvolať a uskutočniť právoplatný snem miestneho klubu
ODM aspoň raz za rok, Výkonný výbor má právomoc zvolať mimoriadny snem miestneho klubu.
Na zasadaní mimoriadneho miestneho snemu musí byť prítomný aspoň jeden poverený člen VV, ktorý vedie zasadanie
mimoriadneho snemu miestneho klubu. Výsledky mimoriadneho miestneho snemu sú právoplatné, je možné voči nim
podať odvolanie na Republikový kontrolný a zmierovací výbor;
i)
6.

Na zasadaní ustanovujúceho snemu miestneho klubu musí byť prítomný minimálne jeden člen
Výkonného výboru ODM.

Snem miestneho klubu zvoláva:
a) predseda miestneho klubu, minimálne raz za 13 mesiacov. Miestny snem musí byť zvolaný minimálne 7
dní pred plánovaným termínom jeho zasadania e-mailom zaslaným e-mailovou konferenciou miestneho
klubu;
b) nadpolovičná väčšina právoplatných členov miestneho klubu ODM, ak to stanovy miestneho klubu
neupravujú inak.

7.

Predseda miestneho klubu:
a) reprezentuje ODM na miestnej úrovni;
b) minimálne raz za rok zvoláva snem miestneho klubu;
c) je sprostredkovateľom informácií medzi Republikovými orgánmi ODM a členmi miestneho klubu;
d) informuje Výkonný výbor o výsledkoch snemu miestneho klubu.

Článok 6.
Republikové orgány
1.

Predsedníctvo
a) tvoria ho Predseda a traja Podpredsedovia;
b) je volené Kongresom na dobu 15 mesiacov.

2.

Predseda Republikovej rady
a) je volený Republikovou radou, len delegátmi miestných klubov;
b) spravidla je volený na prvej Republikovej rade po konaní Kongresu, na ktorom došlo k voľbe
Predsedníctva.

3.

Výkonný výbor
a) tvorí ho predsedníctvo a traja členovia Výkonného výboru, menovaní Predsedom;
b) prísediacimi Výkonného výboru sú predseda Republikovej rady, Tajomník a Zahraničný tajomník.

4.

Tajomník

a) je menovaný a odvolávaný Predsedom.
5.

Zahraničný tajomník
a) je menovaný a odvolávaný Predsedom.

6.

Republiková rada

7.

Kongres

8.

Republikový kontrolný a zmierovací výbor
a) má troch členov volených Kongresom na obdobie 30 mesiacov

Článok 7.
Kongres ODM
1.

Je najvyšším republikovým orgánom ODM. Schádza sa podľa potreby, minimálne však raz za 15 mesiacov a
zvoláva ho predseda ODM na návrh Republikovej rady. Mimoriadne zasadnutia Kongresu musia byť
bezodkladne zvolané predsedom ODM, ak:
a) o to požiada najmenej polovica miestnych klubov;
b) sa na tom uznesie republiková rada dvoma tretinami všetkých delegátov.

2.

Delegátmi kongresu s hlasom rozhodujúcim sú:
a) delegáti miestnych klubov. Počet delegátov pre každý miestny klub sa vypočíta tak, že počet členov
daného klubu vydelíme nezaokrúhlenou šestinou počtu členov najpočetnejšieho miestneho klubu a
výsledok zaokrúhlime vždy nahor na celé číslo. Ako východisko pre výpočet delegátov miestneho klubu
na Kongrese slúži počet aktívnych členov ODM v danom miestnom klube, 28 dní pred zasadnutím
Kongresu.

Delegát miestneho klubu je nominantom miestneho klubu. Delegátom môže byť každý aktívny člen ODM;
b) predseda ODM a traja podpredsedovia ODM;
c) predseda Republikovej rady ODM.
3.

Kongres ODM:
a) je zvolávaný predsedom ODM a to minimálne 21 dní pred plánovaným termínom jeho zasadania;
b) prijíma a mení stanovy ODM;
c) prijíma a mení Rokovací poriadok, Hospodársky poriadok, Organizačný poriadok a Poriadok
Republikového kontrolného a zmierovacieho výboru;
d) volí predsedu ODM a troch podpredsedov ODM;
e) volí troch členov Republikového kontrolného a zmierovacieho výboru ODM;
f)

rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach týkajúcich sa činnosti ODM;

g) rozhoduje o zrušení ODM a vymenovaní likvidátorov;
h) schvaľuje účtovnú uzávierku ODM.
4.

Kongres ODM je uznášania-schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov kongresu. Uznesenie je
schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. Na prijatie rozhodnutia podľa odseku
3 písmena b) a g) tohto článku je potrebný súhlas minimálne dvojtretinovej väčšiny všetkých delegátov.

5.

V prípade, že Kongres nieje uznášania-schopný predsedajúci Kongres ukončí a predseda ODM je povinný
zvolať Mimoriadne zasadnutie Kongresu do 3 mesiacov.

6.

Prísediacimi Kongresu bez hlasovacieho práva sú bývalí predsedovia ODM, Tajomník ODM a Zahraničný

tajomník ODM.

Článok 8.
Republiková rada ODM
1.

Je najvyšším republikovým orgánom ODM v čase medzi zasadnutiami kongresu . Schádza sa minimálne raz
za štyri mesiace. Mimoriadne zasadnutia musia byť bezodkladne zvolané predsedom Republikovej rady, ak o
to požiada aspoň polovica miestnych klubov.

2.

Delegátmi Republikovej rady s hlasom rozhodujúcim sú:
a) delegáti miestnych klubov. Počet delegátov za každý miestny klub sa vypočíta tak, že počet členov
daného klubu vydelíme nezaokrúhlenou tretinou počtu členov najpočetnejšieho miestneho klubu a
výsledok zaokrúhlime vždy nahor na celé číslo. Ako východisko pre výpočet delegátov miestneho klubu
Republikovej rady slúži počet aktívnych členov daného miestneho klubu ODM, 28 dní pred zasadnutím
Republikovej rady.

Delegát miestneho klubu je nominantom miestneho klubu. Delegátom môže byť každý aktívny člen ODM;
b) predseda Republikovej rady ODM;
c) predseda ODM a traja podpredsedovia ODM.
3.

Republiková rada :
a) je zvolávaná predsedom Republikovej rady, minimálne 14 dní pred termínom jej zasadania;
b) volí predsedu Republikovej rady ODM;
c) v odôvodnených prípadoch môže dvojtretinovou väčšinou zrušiť registráciu miestneho klubu;
d) konštatuje zánik miestneho klubu, pokiaľ klesne počet členov pod 5;
e) zabezpečuje tok informácií v rámci ODM ;
f)

v prípade odstúpenia podpredsedu ODM volí jeho nástupcu;

g) určuje strednodobé politické priority a smerovanie ODM;
h) udeľuje čestné členstvo.
4.

Republiková rada je uznášania-schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej delegátov. Uznesenie je
schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

5.

Neuznášania-schopná Republiková rada, prebieha tak akoby bola uznášania-schopná, avšak neschvaľuje
žiadne uznesenia, len odporúčania pre Výkonný výbor.

6.

Predseda Republikovej rady:
a)

zvoláva a vedie zasadnutia Republikovej rady;

b) zvoláva mimoriadne zasadnutie Republikovej rady;
c) zabezpečuje tok informácii medzi republikovými orgánmi a miestnymi klubmi
7.

Prísediacimi Republikovej rady bez hlasovacieho práva sú Tajomník ODM a Zahraničný tajomník ODM.

Článok 9.
Výkonný výbor
1.

Výkonný výbor je republikovým výkonným orgánom ODM. Výkonný výbor sa skladá z Predsedníctva a
troch členov Výkonného výboru ODM.

2.

Výkonný výbor najmä:
a) zabezpečuje realizáciu úloh určených Kongresom a Republikovou radou;

b) poveruje úlohami členov ODM;
c) koordinuje a realizuje celoslovenské projekty ;
d) hospodári s majetkom ODM a spravuje ho.
3.

Výkonný výbor je uznášania-schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je
schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výkonného výboru.

4.

Prísediacim Výkonného výboru je predseda Republikovej rady , Tajomník a Zahraničný tajomník

Článok 10.
Predseda ODM
1.

Predseda ODM je reprezentant a štatutárny zástupca ODM.

2.

Predseda ODM najmä:
a) koná v mene ODM a zastupuje ODM navonok v styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy,
partnerskými organizáciami, inými inštitúciami a verejnosťou;
b) zvoláva zasadnutia Kongresu a Výkonného výboru a predsedá im;
c) po dohode s predsedom Republikovej rady určuje, kto z členov bude zastupovať organizáciu na
podujatiach ODM a partnerských organizácií; predsedníctvo ODM pritom ma prednostné právo zúčastniť
sa týchto podujatí;
d)

menuje a odvoláva členov Výkonného výboru;

e) menuje a odvoláva Tajomníka ODM;
f)

menuje a odvoláva Zahraničného tajomníka ODM;

g) predkladá Kongresu správu predsedu ODM.
3.

Predsedu ODM zastupujú vo výkone jeho práv a povinností podpredsedovia ODM v poradí určenom
uznesením Výkonného výboru.

Článok 11
Tajomník
1.

Tajomník:
a) zabezpečuje administratívny chod organizácie;
b) je zapisovateľom Republikových orgánov;
c) zabezpečuje archiváciu dokumentov;
d) vypracúva Výročnú správu ODM a predkladá ju Kongresu;
e)

2.

vykonáva evidenciu aktívnych členov pred konaním Republikových orgánov, alebo ak o to požiada
miestny klub.

Výkonný výbor môže poveriť Tajomníka ďalšími úlohami, ak to je potrebné.

Článok 12.
Zahraničný tajomník
1.

Zahraničný tajomník ODM je povinný podľa týchto stanov reprezentovať ODM v medzinárodných
organizáciách, ktorých je ODM členom a aktívne hľadať nové možnosti zahraničnej spolupráce.

2.

Zahraničný tajomník je počas výkonu svojej funkcie viazaný názormi, vyhláseniami a uzneseniami

Výkonného výboru a Republikovej rady a je povinný podľa nich aj konať.
3.

Je taktiež povinný informovať Výkonný výbor o skutočnostiach, ktoré sa dozvie počas výkonu svojej funkcie
a konzultovať svoj ďalší postup.

4.

V prípade, že predchádzajúca konzultácia o postupe nie je možná, Zahraničný tajomník je oprávnený konať v
mene ODM aj bez predchádzajúcej konzultácie avšak je povinný neodkladne informovať Výkonný výbor o
svojom konaní a jeho príčinách.

5.

Po dohode s Predsedom rozhoduje o delegátoch na zahraničných podujatiach

Článok 13.
Republikový kontrolný a zmierovací výbor
1.

Republikový kontrolný a zmierovací výbor (ďalej RKZV) má troch členov volených Kongresom na dobu 2
rokov. Člen RKZV sa môže uchádzať o znovuzvolenie aj po vypršaní predošlého mandátu.

2.

Člen Republikového kontrolného a zmierovacieho výboru nesmie byť členom žiadneho iného republikového
orgánu ODM, ani delegátom s hlasom rozhodujúcim na Republikovej rade alebo Kongrese.

3.

Člen Republikového kontrolného a zmierovacieho výboru sa nemôže uchádzať o žiadnu pozíciu v rámci
Výkonného výboru ODM, alebo o pozíciu predsedu Republikovej rady.

4.

Členom RKZV može byť iba člen ODM, ktorého členstvo trvá minimálne 2 roky.

5.

Republikový kontrolný a zmierovací výbor:
a) odporúča Kongresu ODM schváliť účtovnú uzávierku ODM;
b) posudzuje súlad dokumentov ODM a dokumentov miestnych klubov ODM so stanovami ODM;
c) vykladá stanovy ODM;
d) má prístup ku kompletným účtovným dokladom a bankovým výpisom ODM;
e) na žiadosť Výkonného výboru môže predĺžiť volebné obdobie Predsedníctva ODM, najviac o 3 mesiace.

Článok 14.
Hospodárenie
1.

Majetok ODM slúži na všestranný rozvoj organizácie a jej ekonomické zabezpečenie. Každý miestny klub
rozhoduje o svojich finančných prostriedkoch a majetku.

2.

Majetok celej ODM spravuje výkonný výbor.

3.

ODM získava prostriedky nevyhnutné na plnenie jej úloh najmä z:
a) vlastného majetku a vlastnej hospodárskej činnosti;
b) členských príspevkov;
c) dotácií;
d) darov a odkazov;
e) ďalších príjmov ,

4.

Právnu subjektivitu majú:
a) ODM zastúpená výkonným výborom;
b) na základe schválenia Republikovou radou a následnou úpravou v stanovách aj miestne kluby.

5.

Hospodárenie podrobnejšie upravuje Hospodársky poriadok ODM.

Článok 15.
Zrušenie ODM
1.

O zrušení ODM rozhoduje Kongres v súlade s ustanovením čl. 7 ods. 3 písm. g stanov ODM, a to
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.

2.

Spolu s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia, menuje Kongres likvidátora, ktorý vykoná
likvidáciu majetku ODM. Na likvidáciu majetku ODM sa primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75
Obchodného zákonníka. Likvidačný zostatok môže ODM na základe rozhodnutia Kongresu previesť na inú
mimovládnu neziskovú organizáciu s podobným zameraním.

Článok 16.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Podrobnosti činnosti ODM upravuje Rokovací poriadok, Hospodársky poriadok, Poriadok Republikového
kontrolného a zmierovacieho výboru a Organizačný poriadok.

2.

Miestne kluby sú povinné upraviť stanovy miestnych klubov do 3 mesiacov od schválenia týchto stanov.

3.

Ak niektorý republikový alebo miestny orgán nie je schopný v riadnych termínoch plniť svoje povinnosti
vyplývajúce z týchto stanov, pripadnú tieto automaticky Výkonnému výboru, ktorý o nich hlasuje
jednoduchou väčšinou prítomných členov.

4.

Zmena stanov bola schválená Kongresom ODM dňa 11. novembra 2011. Nadobudnutím účinnosti týchto
stanov sa pôvodné stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-4450-8 dňa 18. 4.
2009 rušia.

