
ETICKÝ KÓDEX 

politickej strany 

DOBRÁ VOĽBA 

 

 

Článok I 

   Všeobecné ustanovenia 

 

1. Politická strana  DOBRÁ VOĽBA (ďalej len ,,strana“) je postavená na zásadách 
dobrovoľnosti a príslušnosti členstva k strane. Každá osoba vyjadruje vznikom 
členstva v strane záujem podieľať sa na politickom rozvoji strany a plnení jej 
programu. 

2. Strana je postavená na hodnotách  
 ľudskosti, zodpovednosti a solidarity voči slabším,  
 slobody jednotlivca a spoločnosti,  
 spravodlivosti pre každého a pre všetkých. 

3. Strana kladie dôraz na dodržiavanie etických pravidiel pri plnení straníckych 
povinností, vykonávaní verejných funkcií alebo pri vystupovaní členov strany na 
verejnosti, v diskusiách, médiách, písomných vyjadreniach, na sociálnych sieťach 
a v online priestore.  

 

 

Článok II 

     Práva a povinnosti 
 

1. Člen strany sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a povinnosti uvedené v tomto Etickom 
kódexe a aktívne ich presadzovať pri výkone svojej straníckej činnosti. 

2. Každý člen strany má právo byť informovaný o činnosti a aktivitách strany, podieľať 
sa na jej politickom rozvoji a plnení jej programu, v súlade s vnútorným predpismi 
strany sa zúčastňovať na zhromaždeniach organizačných jednotiek strany a 
vyslovovať a obhajovať na nich vhodným spôsobom svoj názor týkajúci sa záležitostí 
strany.  

3. Člen strany aktívne pomáha chrániť základné práva a slobody, ako aj princípy 
demokratického a právneho štátu, presadzuje zásady, hodnoty, programové ciele 
a politiku strany DOBRÁ VOĽBA so zreteľom na záujmy občanov Slovenskej 
republiky.  

4. Člen strany dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy, vnútorné 

predpisy a rozhodnutia orgánov strany a riadne si plní povinnosti z nich vyplývajúce. 

5. Člen strany sa v záujme zachovania atmosféry vzájomnej úcty a rešpektovania 
vyjadruje slušne a zdrží takého konania, ktoré nesie znaky zjavného osočovania a 
rozširovania urážajúcich, hanlivých, nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných a 
skresľujúcich údajov a informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť strany alebo 
iných členov strany. Člen strany nesmie byť pre obsah svojho stanoviska akokoľvek 
diskriminovaný. 

6. Člen strany sa zaväzuje, že pri výkone verejnej funkcie nebude prezentovať svoje 
súkromné záujmy, za všetkých okolností sa bude sa správať, konať a rozhodovať sa 

v súlade s týmto Etickým kódexom, čo deklaruje jeho vysokú morálnu a profesionálnu 
prestíž a kredibilitu a vo svojich profesionálnych rozhodnutiach bude zodpovedný, 
spoľahlivý a nezávislý. 



7. Člen strany sa zaväzuje riešiť vnútrostranícke záležitosti neverejne s poverenými 
predstaviteľmi strany. 

8. Člen strany sa zaväzuje podporovať a podľa svojich možností a schopností sa podieľať 
na činnosti strany. 

9. Člen strany nesmie konať v neprospech strany.  

10. Člen strany šíri informácie na sociálnych sieťach iba z dôveryhodných zdrojov 

a aktívne podporuje iných členov strany v diskusiách na sociálnych sieťach. 
11. Člen strany rešpektuje názorové rozdiely reprezentované inými demokratickými 

stranami a hnutiam. 

12. Člen strany sa zaväzuje, že pri výkone verejnej funkcie bude spravovať verejné 
prostriedky v súlade so zásadami transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a 
účelnosti. 

13. Člen strany je povinný deklarovať možný konflikt záujmov v súvislosti s jeho 
členstvom v strane. Za konflikt záujmov člena strany sa považuje stav, kedy člen 
strany z osobných dôvodov alebo záujmov v prospech seba alebo blízkych osôb 
nedokáže zaručiť nestranný a objektívny výkon funkcie člena strany alebo výkon 
verejnej funkcie a zabezpečiť plnenie úloh z týchto funkcií vyplývajúcich. V prípade 
pochybností o existencii konfliktu záujmov člena strany rozhoduje Etická komisia. 

 

                 Článok III 

     Financovanie strany 

1. Pri prijatí akéhokoľvek daru alebo bezodplatného plnenia v prospech strany sa 

posudzuje dôveryhodnosť darcu najmä vo vzťahu k jeho morálke, etike, 

transparentnosti, občianskoprávnej a trestnoprávnej bezúhonnosti. 

2. V prípade pochybností o dôveryhodnosti darcu rozhoduje Etická komisia. 

Článok IV 

Etická komisia 

 

1. Strana zriaďuje Etickú komisiu. 
2. Etická komisia má 3 členov, ktorých volí predsedníctvo strany. Členovia Etickej 

komisie si spomedzi seba zvolia predsedu. Etická komisia zasadá podľa potreby, 
minimálne 2 razy do roka. 

3. Funkčné obdobie členov Etickej komisie je 4 roky. 
4. Etická komisia rozhoduje najmä o podnetoch ohľadom: 

a) akéhokoľvek porušenia povinností člena strany podľa článku 2 tohto Etického 
kódexu, 

b) podozrenia z existencie konfliktu záujmov člena strany,  
c) pochybností o dôveryhodnosti darcu vo veciach financovania strany 

d) iných porušení pravidiel a povinností súvisiacich s etikou a morálkou člena strany. 
5. Člen strany je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Etickej komisii vznesenie 

obvinenia orgánmi činnými v trestnom konaní voči jeho osobe alebo osobe, ktorá s 
ním žije v spoločnej domácnosti, vrátane akékoľvek porušenia povinností uvedených 
v tomto Etickom kódexe. 

6. Etická komisia koná z vlastného podnetu alebo na základe podnetu doručeného 
Etickej komisii písomne v listinnej podobe na adresu sídla strany alebo elektronicky 

zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: etickakomisia@dobravolba.sk. 

mailto:etickakomisia@dobravolba.sk


7. Ak Etická komisia zistí porušenia povinností podľa tohto Etického kódexu, predseda 
Etickej komisie predloží návrh na začatie konania Rozhodcovskej komisii strany, 

spolu s návrhom na prijatie disciplinárneho potrestania, ktorým môže byť v závislosti 

od závažnosti disciplinárneho previnenia písomné upozornenie, odvolanie člena 
z funkcií v strane na určenú dobu alebo vylúčenie člena zo strany. Konanie 

a rozhodovanie Rozhodcovskej komisie o disciplinárnom previnení člena strany 
podrobnejšie upraví Disciplinárny poriadok strany.  

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia  

1. Predsedníctvo strany zabezpečí cestou kancelárie strany oboznámenie každého člena 
strany vhodným a preukázateľným spôsobom s týmto Etickým kódexom, vrátane 

oboznámenia sa o všetkých jeho zmenách vykonaných v budúcnosti.  

2. Etický kódex je platný a účinný dňom jeho schválenia predsedníctvom strany.  

 

 

V Bratislave dňa 5.11.2019    ................................................. 
                Tomáš Drucker, v. r. 

                           predseda 
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