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PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Názov politickej mládežníckej organizácie – „Mladí progresívci“. 

2. Krátky názov politickej mládežníckej organizácie – „Mladí PS“. 

3. V medzinárodnej komunikácii je používaný názov „Young progressives“ . 

4. Pôsobnosť Mladí PS je na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v zmysle 

členstva v medzinárodných organizáciách. 

5. Mladí PS je mládežnícka politická organizácia združujúca aktívnych mladých ľudí na 

Slovensku, v boji za práva a zlepšenie podmienok mladých na Slovensku a v Európe. 

Pomáha k rozvoju osobnosti a zručnosti mladých ľudí.  

6. Mladí PS je riadnou mládežníckou politickou organizáciou politického hnutia 

Progresívne Slovensko, ku ktorému sa ideologicky hlási. Spolupráca s hnutím 

Progresívne Slovensko je ucelená v spoločnej dohode. 

 

Článok II. 

Ciele a činnosť 

 

1. Cieľom politickej mládežníckej organizácie Mladí progresívci je: 

a) združovať a aktivizovať mladých ľudí v Slovenskej republike, 

b) zastupovať a hájiť požiadavky mladých ľudí  v Slovenskej republike, 

c) zabezpečovať informovanosť mladých ľudí, 

d) podieľať sa na riešení problémov týkajúcich sa mladých ľudí,  

e) vytvárať odborné štúdie, analýzy, projekty a ich publikácie,  

f) organizovať konferencie, vzdelávacie semináre a debaty pre členov, ale aj širokú 

verejnosť, 

g) organizovať kultúrne, športové, osvetové podujatia a tour, 

h) spolupracovať so zahraničnými mládežníckymi organizáciami a organizáciami, 

najmä v Európe 

i) tvorba odborných pracovných skupín na riešenie jednotlivých politík, 

j) spolupracovať so zložkami štátnej správy a samosprávy. 

2. Mladí PS môže za účelom svojich cieľov vyvíjať hospodársku činnosť. 
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Článok III. 

Právna forma a sídlo 

 

1. Mladí PS  je mládežnícka organizácia, ktorá má formu občianskeho združenia.  

2. Sídlo Mladí PS je v Bratislave, ul. Grösslingova 51, 811 09 Bratislava 

 

    DRUHÁ ČASŤ 

ČLENSTVO 
 

Článok IV. 

Všeobecné ustanovenia  
 

1. Členstvo v Mladí PS je dobrovoľné. Členom/členkou Mladí PS sa môže stať každá 

fyzická osoba alebo osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá 

súhlasí s cieľmi a činnosťou Mladí PS a spĺňa všetky ďalšie podmienky ustanovené 

v týchto stanovách. 

2. Členstvo v Mladí PS je individuálne a môže oň požiadať fyzická osoba, ktorá nie je 

členom inej mládežníckej politickej organizácie a nie je členom politickej strany alebo 

hnutia s výnimkou politického hnutia Progresívne Slovensko. 

3. Individuálnym členom sa môže stať fyzická osoba do 30 rokov, ktorá súhlasí s cieľmi 

a činnosťou Mladí PS.  

4. Osobám, ktorá sa mimoriadne významne zaslúžili o rozvoj alebo dobré meno Mladí 

PS, môže Zjazd udeliť čestné členstvo. 

 

Článok V. 

Vznik členstva 
 

1. Členstvo v Mladí PS vzniká oficiálnym potvrdením prihlášky, ktorú kandidát na 

členstvo vyplnenú predkladá komunitnému manažérovi. Komunitný manažér 

prihlášku prijme a predloží na schválenie predsedníctvu Mladí PS a následne ju  

predsedníctvo Mladí PS oficiálne potvrdí.  

2. Ak kandidát na členstvo nespĺňa podmienky ustanovené týmito stanovami, 

predsedníctvo Mladí PS prihlášku zamietne. Kandidát na členstvo môže požiadať 

o preskúmanie rozhodnutia vyššie orgány Mladí PS. 
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Článok VI.  

Čestné členstvo  

 

1. Čestné členstvo je možné udeliť osobám, ktorá sa zaslúžili o rozvoj, prospech, šírenie 

dobrého mena politickej mládežníckej organizácie a za presadzovanie myšlienok 

Mladí PS.  

2. Čestné členstvo sa udeľuje na dobu neurčitú a môže byť udelené aj in memoriam. 

3. Čestnému členovi vyplývajú všetky práva, okrem práva voliť do orgánov Mladí PS, 

a povinnosti riadneho člena. 

4. Čestné členstvo udeľuje zjazd Mladí PS na návrh Komunitného manažéra, Rady Mladí 

PS alebo Predsedníctva. Návrh na udelenie čestného členstva schvaľuje 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a členiek zasadnutie daného orgánu, ktorý 

má právo návrh predložiť. 

5. Čestné členstvo schvaľuje zjazd Mladí PS nadpolovičnou väčšinou prítomných 

zjazdárov.. 

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti člena  

 

1. Člen/ka má právo:  

a) voliť, kandidovať a byť volený do orgánov Mladí PS,  

b) podieľať sa na činnosti a byť informovaný o všetkých skutočnostiach súvisiacich 

s činnosťou Mladí PS,  

c) zúčastňovať sa akcií a podujatí organizovanými Mladí PS,  

d) zúčastňovať sa na zasadnutí zjazdu Mladí PS a vystupovať s návrhmi, 

pripomienkami a podnetmi, 

e) využívať výhody vyplývajúce z členstva v Mladí PS,  

f) obracať sa na orgány a zložky Mladí PS so sťažnosťami, návrhmi, pripomienkami 

a žiadať ich o vysvetlenie a stanovisko, 

 

2. Člen je povinný: 

a) dbať o dobré meno Mladí PS,  

b) dodržiavať a napĺňať stanovy, hodnoty a ciele Mladí PS,  

c) aktívne sa podieľať na činnosti Mladí PS  a zúčastňovať sa jej zasadnutí, 

d) vykonávať zverené úlohy, 

e) chrániť majetok Mladí PS, 

f) ochraňovať informácie o fungovaní a plánoch Mladí PS,  

g) povinnosťou člena je platiť členský príspevok v hodnote 20 eur ročne, 
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h) prvý členský príspevok bude splatný pri vstupe do Mladí PS na účet občianskeho 

združenia Mladí Progresívci.  

 

Článok VIII. 

Zánik členstva 

 

1. Členstvo v Mladí PS zaniká vystúpením člena/členky, zrušením členstva, úmrtím člena 

alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, spáchaním úmyselného trestného činu, zánikom 

právnickej osoby alebo zánikom Mladí PS. 

2. Rozhodnutie o vystúpení z Mladí PS, na základe vlastného rozhodnutia, člen písomne 

oznámi Komunitnému manažérovi Mladí PS. Členstvo zaniká dňom doručenia 

oznámenia o vystúpení.  

3. Zrušiť členstvo možno členovi, ktorý:  

a) hrubým spôsobom alebo opakovane poruší stanovy, hodnoty a ciele Mladí PS, 

zneužije logo alebo názov Mladí PS či poškodí dobré meno Mladí PS, 

b) opakovane neplní povinnosti člena, hoci na ich neplnenie bol viackrát upozornený. 

4. O zrušení členstva rozhoduje predsedníctvo Mladí PS. Ak predsedníctvo Mladí PS 

členstvo nezruší, hoc sú na to dôvody, o zrušení členstva môže rozhodnúť vyšší orgán 

Mladí PS, t.j. snem. 

5. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva v Mladí PS  je možné podať odvolanie. Odvolanie 

vo veci zrušenia členstva preskúma Kontrolná komisia. 

 

TRETIA ČASŤ 

ORGÁNY ZDRUŽENIA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 

Článok IX. 

Orgány združenia, funkčné obdobie 

 

1. Orgánmi Mladí PS  sú: 

a. Snem Mladí PS 

- Najvyšší orgán Mladí PS 

b. Predsedníctvo Mladí PS 

- Štatutárny  orgán Mladí PS 

c. Kontrolná komisia Mladí PS 

- Kontrolný orgán Mladí PS 

                      d. Výkonná rada Mladí PS  

- Výkonný orgán Mladí PS 

2. Funkčné obdobie všetkých orgánov Mladí PS trvá dva kalendárne roky.   
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3. Výkon funkcie vo funkčnom období je možné kedykoľvek ukončiť odstúpením 

z funkcie na zasadnutí orgánu, ktorý ho zvolil alebo menoval do funkcie alebo 

doručením písomného oznámenia o odstúpení z funkcie tomuto orgánu. 

 

 

Článok X. 

Snem Mladí PS 

 

1. Snem je najvyšším orgánom MP. 

2. Členmi snemu sú všetci členovia Mladí PS, ak predsedníctvo Mladí PS nerozhodne 

formu kľúča členov snemu. 

3. Snem sa schádza spravidla raz za rok alebo ak o to písomne požiada nadpolovičná 

väčšina všetkých členov Predsedníctvo Mladí PS alebo najmenej 2/5 všetkých členov 

Mladí PS. 

4. Snem zvoláva predseda Mladí PS alebo osoba ním poverená. 

5. Mladí PS je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí nadpolovičná väčšina všetkých 

členov Mladí PS alebo členov snemu podľa kľúča určeného predsedníctvom Mladí PS. 

6. Snem Mladí PS: 

a) rozhoduje o zásadných otázkach a činnosti Mladí PS,  

b) volí a odvoláva predsedníctvo Mladí PS, 

c) schvaľuje zmenu stanov Mladí PS,  

d) schvaľuje hodnoty a iné ciele Mladí PS, 

e) volí a odvoláva kontrolnú komisiu Mladí PS,  

f) rozhoduje a udeľuje štatút čestného člena, 

g) rozhoduje o zlúčení alebo zániku politickej mládežníckej organizácie 4/5 väčšinou 

všetkých členov Mladí PS. 

 

 

Článok XI. 

Predsedníctvo Mladí PS 

 

1. Predsedníctvo je najvyšším výkonným orgánom Mladí PS. 

2. Členovia predsedníctva sú volení snemom Mladí PS. Výberovka sa skladá z dvoch 

predsedov a troch podpredsedov.  

3. Zvoláva a pripravuje zasadnutia snem Mladí PS. 

4. Predseda Mladí PS: 

a) zastupuje a reprezentuje Mladí PS navonok, 

b) zvoláva a pripravuje zasadnutie výberovky, 

c) je oprávnený rokovať v mene Mladí PS, 
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d) v prípade odstúpenia predsedu Mladí PS je predsedníctvo Mladí PS povinná zvolať 

do 30 dní snem Mladí PS, 

e) je štatutárnym orgánom Mladí PS. 

5. Podpredsedovia si po vzájomnej dohode rozdelia agendu. Obaja však: 

a) reprezentujú Mladí PS navonok, 

b) pomáhajú pri plnení úloh výberáka Mladí PS,  

c) v neprítomnosti predsedu Mladí PS ho v plnom rozsahu zastupujú, no o všetkých 

skutočnostiach ho informujú, 

d) v prípade odstúpenia všetkých troch podpredsedov Mladí PS je predsedníctvo 

Mladí PS povinná zvolať do 30 dní snem Mladí PS. 

6. Predsedníctvo Mladí PS sa za svoju činnosť zodpovedá orgánu, ktorý ho zvolil t.j. snem 

Mladí PS. 

7. Predsedníctvo sa schádza spravidla raz za mesiac alebo podľa potreby. 

 

Článok XII. 

Kontrolná komisia Mladí PS 

 

1. Kontrolná komisia je kontrolný orgán Mladí PS zodpovedajúci sa snemu Mladí PS. 

2. Má troch členov. 

3. Úlohou kontrolnej komisie Mladí PS je kontrolovať činnosť orgánov. Kontroluje 

hospodárenie združenia a dodržiavanie stanov Mladí PS. 

4. Prešetruje podnety a sťažnosti. 

5. Má právo sa zúčastniť ktoréhokoľvek zasadnutia orgánu Mladí PS. 

6. Kontrolná komisia vypracúva správu o činnosti za obdobie jedného kalendárneho 

roka, ktorú predkladá predsedníctvu a rade lídrov. 

 

Článok XIII. 

Výkonná rada Mladí PS 

1. Výkonná rada je výkonný orgán zodpovedajúci sa Výberovke Mladí PS.  

2. Má päť členov, ktorí sú volený výberovkou Mladí PS. Výkonná rada sa skladá z Koordinátora, 

správcu medzinárodných vzťahov,  správcu komunity, správcu PR a sociálnych médií a 

pokladníka. 

3. Úlohou Výkonnej rady Mladí PS je chod organizácie a tvorba agendy Mladí PS.  

4. Výkonná rada Mladí PS sa schádza raz do týždňa alebo podľa potreby.  
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 
 

Článok XIV. 

Hospodárenie združenia 

 

1. Mladí PS zabezpečuje úlohy v oblasti hospodárenia a správy majetku v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

2. Zdrojmi majetku sú najmä dary, dotácie, granty, príspevky od fyzických a právnických 

osôb, výnosy z majetku, príjmy z činnosti, príjmy z propagácie, služieb a z vlastnej 

hospodárskej činnosti. 

3. Hospodárska činnosť Mladí PS je súčasťou hospodárskej činnosti občianskeho 

združenia Progresívny Inštitút.  

 

 

 

PIATA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok XV. 

Doplňujúce a prechodné ustanovenia 

 

1. Stanovy sú schvaľované zjazdom Mladí PS. 

2. Každú zmenu týchto stanov musí schváliť zjazd 3/4 väčšinou všetkých členov. 

 

 


