Etický kódex člena SOĽ
Aby sme mohli napĺňať Programové ciele našej strany, aby sme mohli stáť na strane občanov
v zápase za ich dôstojný a spravodlivejší život a aby sme pre naše myšlienky a snahy mohli
získavať ďalších obyvateľov krajiny, musíme byť my samotní svojim doterajším životom
a prácou pre ostatných vzorom.
Propagovaním našich myšlienok, šírením našich cieľov a získavaním podpory medzi občanmi,
stávame sa verejne posudzovanými a sledovanými osobami, a to jednak našim presvedčením,
zanietenosťou, ale aj svojim životným štýlom, svojou charakternosťou vo svojom okolí.
Bezúhonnosť a čestnosť našich členov je práve v dobe morálneho úpadku spoločnosti
mimoriadne dôležitá.
Práve preto sa členovia Strany občianskej ľavice hlásia k týmto etickým zásadám:
1. Svojou doterajším prácou a aj osobným životom deklarujú, že im nie sú ľahostajné
osudy občanov Slovenska, zažívajúcich krivdy a neprávosti, spôsobujúce neutešené
životné podmienky.
2. Pri svojej politickej práci budú členovia SOĽ dôsledne dbať na jednotnosť svojich slov
a činov, tak aby vo svojom okolí boli vzorom a motiváciou.
3. Pri výkone akejkoľvek verejnej funkcie budú sledovať maximálnu hospodárnosť a
transparentnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami, a to nielen pri výkone svojej
funkcie, ale budú obdobný prístup vyžadovať aj od ostatných verejných funkcionárov.
4. Neprijmú majetkový alebo nemajetkový prospech (hmotnej alebo nehmotnej povahy) z
titulu výkonu verejnej funkcie.
5. Pri výkone verejnej funkcie sa budú dôsledne strániť zvýhodňovania svojich záujmov,
resp. záujmov svojich príbuzných a/alebo známych a/alebo akýchkoľvek svojich
obchodných partnerov z minulého pôsobenia mimo verejnú funkciu na úkor iných
občanov/firiem pri nakladaní s verejnými prostriedkami a pod.
6. Pri výkone verejnej funkcie budú pravdivo informovať verejnosť o svojej činnosti,
činnosti orgánov a organizácií v zverenej oblasti v rámci štátnej alebo verejnej správy
alebo v rámci podnikov s účasťou štátu.
7. Kandidáti SOĽ na verejné funkcie sa nebudú účelovo vyhýbať zverejňovaniu
majetkových pomerov počas výkonu verejnej funkcie.
8. V prípade skúmania alebo vyšetrovania svojho konania pri výkone verejnej funkcie
orgánmi činnými v trestnom konaní budú poskytovať týmto súčinnosť, nebudú nič
zamlčovať ani pozmeňovať a ak budú požívať akúkoľvek imunitu a/alebo inú formu
zákonnej ochrany, tak sa jej dobrovoľne pre účely šetrenia orgánov vzdajú.
Členovia Strany občianskej ľavice sa zaväzujú dodržiavať uvedené etické zásady.
Nedodržiavanie, či porušenie etických zásad povedie v každom prípade k podnetu pre
Rozhodcovskú komisiu, ktorá môže rozhodnúť aj o vylúčení zo SOĽ alebo k stiahnutiu svojho
nominanta z kandidátky alebo z výkonu verejnej funkcie.

