
Stanovy hnutia Piráti

Článok I.

Názov a sídlo

"Piráti" je názov občianskeho hnutia (ďalej len "hnutie"). Hnutie sídli na adrese www.pirates.sk. 
Sme hnutie podporujúce celospoločenskú zmenu smerom k slobodnej a uvedomelej spoločnosti.

Článok II.

Programové ciele

Hnutie Piráti bude usilovať o naplnenie týchto programových cieľov v nasledujúcich oblastiach:

1. Cieľom hnutia Piráti je na prvom mieste presadzovanie základného ľudského práva človeka na 
slobodné šírenie prijatých informácií a striktnú ochranu súkromia občana ako odraz zmenenej 
reality informačnej spoločnosti 21. storočia. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná revízia 
autorských zákonov, aby tieto zákony nemohli byť zámienkou pre útoky na neutralitu Internetu či 
zámienkou pre cenzúru, a zároveň, aby neboli porušené práva občana v demokratickej spoločnosti. 

2. Hnutie Piráti chce svojou politikou presadzovať a podporovať:

a) slobodný prístup jednotlivcov ku všetkým informáciám, slobodu slova a vyjadrovania. Výnimku 
musia tvoriť iba informácie odôvodnene utajené.

b) slobodnú kultúru a technológiu (slobodné licencie, slobodný SW, atď.)

c) šírenie osvety a vedomia, pôsobenie proti propagande a manipulácii,

d) demokraciu – dať občanom a odbornej verejnosti možnosť podieľať sa na chode štátu a 
kontrolovať ho.

e) bezvýhradnú prezumpciu neviny,

f) reformu autorských a patentových práv, tak, aby slúžili autorom, vedcom a občanom, a nemohli 
byť zneužité pre de-facto cenzúru.

g) vzájomnú nezávislosť zákonodarnej moci, výkonnej moci a súdnictva.

h) transparentné nakladanie so štátnymi príjmami a výdajmi, transparentné výberové konania vo 
verejnom sektore,

i) hľadanie riešení ako oslabiť vplyv lobingu a korupcie na chod štátu,

j) podporu zmysluplného vzdelávania a vedy, prispôsobenie školstva novému veku. 

k) ochranu životného prostredia a biodiverzity, život v súlade so Zemou a jej ekosystémami.

l) trvalú sociálnu, ekonomickú a ekologickú udržateľnosť

m) plnú slobodu a zodpovednosť za svoj život a za sním spojené rozhodnutia (výber liečby, výber 
miesta skonu, domáci pôrod, domáca škola)



n) podporovať domácu výrobu, poľnohospodárstvo, remeslá,

o) podpora zdieľania – tak informácií, ako aj vedomostí a zručností

p) prehodnotenie vzťah cirkvi, náboženstva a štátu.

3. Hnutie Piráti chce všetkými zákonnými prostriedkami bojovať proti

a) zneužívaniu zákonov na obmedzovanie slobody, nie len v súvislosti s Internetom

b) cenzúre, násiliu, rasizmu, demagógii a šíreniu strachu a zároveň proti šíreniu falošnej istoty v 
spoločnosti

c) potláčaniu ľudských práv.

Článok III.

Duchovné zásady hnutia Piráti

1) Radosť - Naše činy sú úprimné a podnecujúce, len ak ich robíme z radosti. Pokiaľ nám naše 
spoločné konanie radosť neprináša, stráca zmysel 

2) Vedomie - Vieme, prečo robíme to, čo robíme. Dokážeme ostatným vysvetliť dôvod a zmysel 
našich činov 

3) Súvislosť - Každá činnosť ovplyvňuje moje okolie. Všetko súvisí so všetkým, preto najprv 
premýšľam a potom konám 

4) Spolupráca - Viac hláv viac vie. Viac ľudí viac dokáže. Viac sŕdc sa viac raduje. 

5) Príťažlivosť - Sebelepšia myšlienka, ktorá je zle podaná, sa stáva bezvýznamnou. 

6) Prirodzenosť - Nech sa náš pirátsky prístup stane prirodzenou súčasťou nášho života. 

7) Otvorenosť - Neni len jedna pravda, neni len jedna cesta. Vyhýbame sa hlásaniu jasných právd, 
počúvame názory ostatných. 

8) Inovácia - Neustaňme. Stále hľadajme nové riešenia, vylepšujme a zdieľajme ich s ostatnými.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov hnutia

1. Členom hnutia Piráti (ďalej tiež len "člen") môže byť občan SR, ktorý

a) je starší ako 18 rokov,

b) je plne spôsobilý na právne úkony,

c) nie je členom žiadnej politickej strany (neplatí pre čestného člena),  

d) súhlasí s programovými cieľmi hnutia Piráti

e) sa zaviaže podporovať a ctiť základné programové ciele hnutia,

f) nebol z hnutia Piráti už v minulosti vylúčený, ak nestanovila Rada hnutia inak. 



2. Do prihlášky člen uvedie

a) osobné údaje, ktoré sú predmetom evidencie, 

b) či je členom iných hnutí, občianskych iniciatív či občianskych združení

c) či bol v minulosti členom inej politickej strany alebo politického hnutia vrátane časového 
upresnenia členstva.

d) či bol právoplatne odsúdený za úmyseľný trestný čin,

e) či je trestne stíhaný.

f) či nie je agent provokatér alebo sabotér pracujúci na rozložení hnutia

3. Záujemca o členstvo môže byť prijatý, ak už pôsobí v hnutí dlhšie ako 6 mesiacov ako priaznivec 
a aktívne sa zapája do činnosti hnutia.  O prijatí za člena rozhoduje Rada hnutia bežným 
hlasovaním. Členstvo vzniká po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení členského príspevku vo 
výške 10 EUR na 1 rok a to do 10 dní od prijatia člena Radou hnutia.

4. Čestným členom hnutia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sympatizuje s 
hnutím a podporuje programové ciele hnutia. Pri prijatí za čestného člena hnutia sa postupuje podľa 
čl. III. bodov 2 a 3. Čestný člen sa môže podieľať na chode hnutia, má hlasovacie právo, avšak 
nemôže kandidovať do orgánov hnutia.

5. Prvými členmi hnutia sa automaticky stávajú zakladajúce osoby. Na ich členstvo nie je potrebné 
schválenie Radou hnutia.

6. Členstvo zaniká

a) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,

b) riadnym oznámením Rade hnutia s uvedeným dátumom ukončenia členstva a prijatím tohto 
oznámenia Radou hnutia; členstvo nemožno ukončiť so spätnou platnosťou,

c) vylúčením v prípade závažného porušenia stanov alebo opakovaného poškodenia dobrého mena 
hnutia rozhodnutím Rady hnutia,

d) zaniknutím spôsobilosti k členstvu v súlade s článkom III bod 1.

7. Orgány hnutia sa zaväzujú umožniť uplatnenie práv člena hnutia; práva člena hnutia sú:

a) byť informovaný o činnosti hnutia, najmä o všetkých vecných uzneseniach orgánov,

b) slobodne vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich, podieľať sa na prerokovaní vnútorných 
záležitostí hnutia,

c) podieľať sa na utváraní politiky hnutia,

d) obracať sa na iných členov a na orgány hnutia sa svojimi návrhmi, iniciatívami, otázkami a 
pripomienkami,

e) podieľať sa prostredníctvom hlasovacieho práva na rozhodovaní orgánov hnutia, ktorých je 
členom,

f) byť volený a prípadne byť delegovaný do orgánov a funkcií hnutia,



g) byť navrhnutý za kandidáta pre voľby do verejných funkcií.

8. Člen je povinný 

a) dodržiavať tieto stanovy,

b) dodržiavať rozhodnutia orgánov hnutia,

c) konať v súlade s programovými cieľmi hnutia,

d) platiť členské príspevky.

9. Na členstvo v hnutí nie je právny nárok.

Článok V.

Organizačné jednotky

Hnutie nezriaďuje žiadne organizačné jednotky.

Článok VI.

Orgány hnutia

1. Celoštátne fórum členov

a) je najvyšším orgánom hnutia Piráti,

b) schádza sa najmenej raz za 12 mesiacov. Zhromaždenie zvoláva Predseda hnutia. Predseda je 
povinný zhromaždenie zvolať, ak o to písomne požiada prinajmenšom 1/3 členov,

c) volí a odvoláva osoby zo všetkých orgánov hnutia, volí predsedu hnutia,

d) schvaľuje členské príspevky a ich výšku,

e) rozhoduje o zmene stanov, zániku hnutia či o akejkoľvek ďalšej otázke, ktorej rozhodnutie si 
vyhradí,

f) volí, odvoláva, schvaľuje a rozhoduje sa prednostne konsenzom, v prípade, že sa spoločnú 
dohodu nepodarí nájsť, tak 60-percentnou väčšinou hlasujúcich členov

g) je uznášania schopné ak sa zúčastňuje zasadnutia najmenej nadpolovičná väčšina všetkých 
členov. Ak nebude zhromaždenie uznášaniaschopné, koná sa náhradné zhromaždenie do jedného 
mesiaca. Náhradné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa zúčastňuje zasadnutia najmenej 1/3 
všetkých členov. Hlasovať sa môže aj prostredníctvom elektronicky podpísaného emailu (PGP), táto 
forma hlasovania sa ale nezapočítava do účasti na zhromaždení. 

2. Rada hnutia 

a) je výkonným orgánom hnutia, ktorý plní všetku agendu hnutia v medziach týchto stanov a 
uznesení Celoštátneho fórum členov,



b) má deväť členov, členom Rady je vždy predseda, 

c) sa schádza podľa potreby na základe zvolania ktorýmkoľvek členom Rady, schôdzka je možná aj 
formou internetového konferenčného hovoru

d) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich členov Rady,

e) je uznášaniaschopná, ak sa zúčastňuje zasadnutia Rady najmenej päť členov Rady,

f) je volená Celoštátnym fórom členov. Táto voľba je 'zásadným návrhom' podľa článku VII. bod 4.

3. Predseda hnutia

a) je štatutárnym orgánom hnutia, ktorý vystupuje za hnutie na verejnosti a koná za hnutie v 
právnych vzťahoch, to všetko v medziach týchto stanov, uznesenia Celoštátneho fórum členov a 
Rady hnutia, 

b) Predseda môže poveriť časťami svojej právomoci iné osoby,

c) je volený Celoštátnym fórum členov ako 'zásadný návrh' podľa článku VII. bod 4.

4. Rozhodca

a) je rozsudzovacím orgánom hnutia, ktorý rozhoduje a urovnáva spory medzi členmi hnutia a 
spory medzi jednotlivými orgánmi hnutia,

b) jedná len na základe písomného podnetu od člena alebo orgánu hnutia. Pred rozhodnutím musí 
Rozhodca dať priestor pre vyjadrenie všetkým stranám sporu. Rokovania Rozhodcu sa môže 
zúčastniť každý člen hnutia. Zo svojho rokovania vyhotovuje Rozhodca zápis. Rozhodnutie musí 
vždy obsahovať odôvodnenie,

c) Rozhodca transparentne hospodári s finančnými prostriedkami v súlade s právnymi predpismi a v 
súlade s rozhodnutím orgánov hnutia,

d) je volený Celoštátnym fórum členov ako 'zásadný návrh' podľa článku VII. bod 4.

5. Revízor

a) je revíznym orgánom hnutia, ktorý dohliada, či hnutie hospodári s peňažnými prostriedkami v 
súlade s právnymi predpismi a v súlade s rozhodnutím orgánov hnutia,

b) jedná len na základe písomného podnetu člena alebo orgánu hnutia. Po obdržaní písomného 
podnetu vykoná Revízor vyšetrovania, ktorého výsledkom je stanovisko k podnetu. V stanovisku 
Revízor oznámi, či považuje výhrady uvedené v podnete za oprávnené, príp. odporučí 
Celoštátnemu fórum členov alebo Rade hnutia opatrenia na nápravu,

c) je volený Celoštátnym fórom členov ako 'zásadný návrh' podľa článku VII. bod 4.

Článok VII.

Všeobecné zásady

1. Volí, odvoláva, schvaľuje a rozhoduje sa prednostne konsenzom, v prípade, že sa spoločnú 
dohodu nepodarí nájsť, tak 60-percentnou väčšinou hlasujúcich členov. Hlasovať sa môže aj 
prostredníctvom elektronicky podpísaného emailu (PGP), táto forma hlasovania sa ale nezapočítava 



do účasti na zhromaždení. 

2. Za riadne oznámenie sa považuje vážne vyhlásenie zaslané všetkým členom, ak toto oznámenie 
nevzbudzuje pochybnosti o vierohodnosti.

3. V riadne oznámenom hlasovaní a na riadne oznámenom zasadnutí sa orgány uznášajú väčšinou 
hlasujúcich, inak väčšinou hlasov všetkých členov. 

4. Návrhy označené za zásadné vyžadujú schválenie viac ako 75-percentnou väčšinou. Prijaté 
zásadné návrhy možno meniť len ďalším zásadným návrhom. Stanovy je možné meniť len na 
základe zásadného návrhu na zasadnutí. Návrh je zásadný, ak ho za zásadný označí ktokoľvek z 
rady hnutia.

5. Hlasovanie prebieha osobne a/alebo elektronicky a s predĺženou dobou hlasovania. Hlasovanie je 
vždy transparentné, t.j. každý vidí, kto ako volí.

6. Volebné obdobie všetkých volených funkcií je dvojročné. 

7. Volebné obdobie sa začína ukončením volebnej schôdze alebo vyhlásením výsledkov volieb.

8. Každý člen môže zastávať najviac jednu volenú funkciu v hnutiu Piráti (platí po naplnení 
potrebného stavu členov hnutia t.j. minimálne 11 členov)

9. Funkcie v orgáne vykonávanej podľa týchto stanov sa môže fyzická osoba vzdať riadnym 
oznámením Rade hnutia, v odôvodnených prípadoch nadriadenému orgánu. Ten berie rezignáciu na 
vedomie a informuje o nej orgán oprávnený zvoliť náhradníka. Podobne sa orgán môže uzniesť na 
kolektívnu rezignáciu. Na zánik funkcie sa primerane aplikujú ustanovenia o zániku členstva. Do 
funkcie dovolení náhradníci pôsobia iba do konca funkčného obdobia rezignovaného štatutára.

10. Každého člena hnutia na voliteľnej funkcii je možné odvolať na základe vnútorného referenda 
hnutia. Na vyhlásenie referenda je potrebný súhlas minimálne 30% členov hnutia. Referendum bude 
platné ak sa ho zúčastní minimálne 50% členov hnutia. Na odvolanie z funkcie je nutná minimálne 
60-percentná väčšina platného referenda. Orgány hnutia sú povinné rešpektovať výsledok referenda 
a vykonať všetky potrebné kroky k naplneniu výsledku referenda. 

11. Ak nejestvuje príslušný predpis v stanovách, tak o príslušnej veci rozhoduje a nesie za 
rozhodnutie zodpovednosť ten, do koho oblasti vec zapadá, poprípade Rada hnutia.

Článok VIII.



Spôsob rokovania štatutárnych orgánov

Konať a podpisovať v mene hnutia je oprávnený Predseda, prípadne ním v stanovenom rozsahu 
písomne poverený člen Rady hnutia. Podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo predpísanému názvu 
hnutie Piráti, mene a funkcii konajúceho pripojí svoj podpis a odtlačok pečiatky hnutie Piráti.

Článok IX.

Zásady hospodárenia

Príjmy hnutia tvoria členské príspevky a dary. Výdavky hnutia sú zamerané na uskutočňovanie 
cieľov hnutia uvedených v článku II. týchto stanov. Za hospodárenie hnutia zodpovedá Rada hnutia 
a Rozhodca. Každý člen hnutia osobne zodpovedá za prípadnú spôsobenú škodu a musí ju hnutiu 
nahradiť v plnej výške.

Článok X.

Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

V prípade zrušenia hnutia sa majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov, 
prevedie na inú organizáciu (nie fyzickú osobu), ktorej ciele sú blízke cieľom hnutia a ktorá sa 
zaoberá neziskovou činnosťou. Túto právnickú osobu určí Celoštátne fórum členov, ak nie je 
uznášania schopné, tak Rada hnutia. 
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