LISTINA
OBČINY SLOVIENSKO

PREAMBULA
Občina Sloviensko združuje Slovanské Rody.
Človekov, ktorí majú pevné presvedčenie žiť v spravodlivom svete,
v mieri, v duchu bratstva a národného cítenia.
Človekov verných Slovienskej kultúre, ktorí prejavia slobodnú
vôľu rozhodovať o svojom živote v súlade s prírodou a v úcte k sebe
navzájom.
USTANOVIZEŇ 1
NÁZOV SPOLOČENSTVA
Názov Spoločenstva: Občina Sloviensko
USTANOVIZEŇ 2
SYMBOLY SPOLOČENSTVA
Symboly Spoločenstva:
1) Vlajka Občiny Sloviensko
2) Pečať Občiny Sloviensko
3) Erb Občiny Sloviensko
4) Hymnická pieseň Občiny Sloviensko
USTANOVIZEŇ 3
CIELE SPOLOČENSTVA
Ciele spoločenstva:
1) Vybudovať slobodné spoločenstvo, v ktorom je na prvom mieste
Človek, jeho potreby
a osobný rozvoj.
2) Vytvoriť podmienky a priestor pre uplatnenie každého Človeka podľa
jeho cítenia,
vedomostí a schopností, spôsobilosti a zodpovednosti.

3) Šťastie, láska k Pravde, láska k Prírode a a rozvoj schopností
Človeka.
4) Dosiahnuť súdržnosť, spolupatričnosť, jednotnosť a úctu v Rodinách
a Rodoch, dôstojný
život v hojnosti a radosti pre každého, kto pracuje na sebe, pre
Rodinu, pre Rod
a pre Národ v každom veku.
5) Obnoviť prirodzenú hierarchiu riadenia slobodnej spoločnosti zdola
nahor v zmysle
Rodového práva a dať moc do rúk Človekov.
6) Dosiahnuť suverenitu, sebestačnosť a prosperitu Slovienska.
7) Obnoviť a vybudovať národné inštitúcie a národné podniky.
8) Zabezpečiť bezplatné vzdelanie a bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
9) Oživiť a upevniť spoluprácu medzi všetkými bratskými slovanskými
národmi.
USTANOVIZEŇ 4
ÚLOHY SPOLOČENSTVA
Úlohy spoločenstva:
1) Zriaďovať Rodové školy.
2) Vypracovať Národný program pre Sloviensko.
3) Tvoriť realitu národnej zvrchovanosti nad prírodnými a nerastnými
zdrojmi na území
terajšieho Slovenska (voda, pôda, lesy, nerastné suroviny).
4) Pomáhať zriaďovať Občiny a koordinovať spoločnú činnosť.
5) Obnoviť prosperitu, potravinovú sebestačnosť a život v súlade
s prírodou, podporovať
zakladanie záhrad na pestovanie zdravého ovocia a zeleniny, šírenie
znania našich
tradičných remesiel.
6) Odovzdávať a šíriť vedomosti a získané skúsenosti, zdieľať plody
spoločnej práce
vzájomnou pomocou a spoluprácou.
7) Uchovávať múdrosť a Sloviensku kultúru.

8) Podporovať Rodiny s deťmi.
9) Podporovať pokrok v oblasti prírodných vied, presadzovať zdroje
čistej energie.
USTANOVIZEŇ 5
VZNIK SPOLOČENSTVA
1) Spoločenstvo vzniká okamihom schválenia listiny Ustanovujúcim
zhromaždením
zakladajúcich členov Spoločenstva, ktoré zvolá Prípravná Rada
Spoločenstva Občina
Sloviensko. Listina nadobúda účinnosť okamihom schválenia.
2) Zakladajúci členovia Spoločenstva si volia spomedzi seba Staršinu.
3) Staršina je volený vždy jednomyseľne 100 percentným súhlasom
všetkých členov,
na obdobie jedného Lieta.
4) Staršina riadi priebeh zhromaždenia, dá zvoliť zástupcu Staršinu,
ktorý je volený vždy
jednomyseľne 100 percentným súhlasom všetkých členov, na
obdobie jedného Lieta.
5) Staršina určí zapisovateľa, navrhne overovateľa a návrhovú komisiu.
Overovateľa
a návrhovú komisiu schvaľuje zhromaždenie jednomyseľne.
6) Návrhová komisia dáva návrh na voľbu členov Rady Spoločenstva.
Rada Spoločenstva má
9 členov v zložení:
a) Staršina
b) Zástupca Staršiny
c) Gazda
d) Tajomník
e) Päť členov Rady
Rada Spoločenstva vedie evidenciu Občín, koordinuje a organizuje
stretnutia Staršinov
podľa potrieb a požiadaviek Občín. Organizuje kultúrne podujatia,
oslavy Slovienskych

sviatkov a iné aktivity súvisiace s plnením cieľov a úloh
Spoločenstva.
7) Zapisovateľ vyhotoví zápis o priebehu rokovania zhromaždenia,
ktorý potvrdí svojim
podpisom Staršina a overovateľ.
8) Staršina spoločne so zástupcom Staršinu vyhotovia písomný návrh
úloh prijatých
zhromaždením a dajú ho odsúhlasiť prítomným členom. Po jeho
schválení ho potvrdia
svojimi podpismi spoločne s overovateľom.
9) Súčasťou zápisu je schválená Listina s prílohou, na ktorej prítomní
členovia potvrdia
svojim vlastnoručným podpisom schválenie Listiny a účasť na
zhromaždení.
USTANOVIZEŇ 6
VZNIK OBČÍN
Členovia Spoločenstva Občiny Sloviensko zriaďujú v mieste svojich
bydlísk Občiny.
1) Zakladajúci členovia Občiny si volia spomedzi seba Staršinu Občiny.
2) Staršina je volený vždy jednomyseľne 100 percentným súhlasom
všetkých členov,
na obdobie jedného Lieta.
3) Staršina riadi priebeh zasadania Občiny, dá zvoliť zástupcu Staršinu,
ktorý je volený vždy
jednomyseľne 100 percentným súhlasom všetkých členov, na
obdobie jedného Lieta.
4) Staršina určí zapisovateľa a navrhne overovateľa. Overovateľa
schvaľuje zasadnutie
jednomyseľne.
5) Staršina spoločne so zástupcom Staršinu vyhotovia návrh znenia z
prijatých úloh
v písomnej forme a dajú ho odsúhlasiť prítomnými členmi, po jeho

schválení ho potvrdia
svojimi podpismi spoločne s overovateľom.
Všetky rozhodnutia a uznesenia pre naplnenie cieľov a úloh
Spoločenstva Občiny
Sloviensko sa robia vždy jednomyseľne 100 percentným súhlasom
všetkých prítomných
členov.
6) Prílohu zápisu tvorí listina, na ktorej prítomní členovia potvrdia
svojim vlastnoručným
podpisom účasť na zasadnutí.
USTANOVIZEŇ 7
SÍDLA OBČÍN
Základným kameňom územného rozdelenia Slovienska je Občina.
Vyšším územnými celkami sú mestá a stolice, ktoré majú na našom
území skoro 600-ročnú tradíciu, a predstavovali ustanovizne stavovskej
samosprávy a záujmy obyvateľov jednotlivých oblastí.
1) Občina Sloviensko sa skladá zo suverénnych samostatných Občín,
ktoré zriaďujú členovia
Spoločenstva v mieste bydliska a sami si určia podľa potreby miesto
sídla.
2) Postupne podľa potreby budú zriadené mestské a stoličné sídla
Občiny Sloviensko
a následne budú určené miesta týchto sídiel (v duchu Rodového
Práva).
3) Národná rada Občiny Sloviensko je zložená zo zástupcov Občín
z celého územia
Slovienska. Národná rada Občiny si po svojom vzniku určí miesto
svojho sídla.
USTANOVIZEŇ 8
ČLENSTVO

1) Členstvo v Spoločenstve je dobrovoľné.
2) Členom Spoločenstva sa môže stať každý Človek, ktorý dosiahol vek
12 rokov, narodil sa
na území terajšieho Slovenska alebo na území obývaného Slovanmi
a žije na území
terajšieho Slovenska.
3) Je bezúhonný, žije mravným životom.
4) Súhlasí s Listinou Spoločenstva.
5) Pracuje na naplnení cieľov a úloh Spoločenstva.
6) Členstvo v Občine Sloviensko vzniká prejavením vôle Človeka byť
jeho členom a podaním
písomnej prihlášky v Občine.
7) O prijatí za člena rozhoduje Občina na Zhromaždení Občiny
hlasovaním
so 100 percentným súhlasom členov Občiny.
8) Občina vedie zoznam svojich členov v písomnej forme.
9) Členstvo v Spoločenstve zaniká dňom podania písomnej žiadosti
o vystúpenie člena
zo Spoločenstva.
10) Členstvo v Spoločenstve zaniká aj vylúčením člena. Dôvodom na
vylúčenie člena
je konanie člena v rozpore s Ustanovizňami Listiny Spoločenstva
(osobitne Ustanovizeň
8 – body 3, 4, 5). O vylúčení rozhoduje Zhromaždenie Občiny
hlasovaním
so 100 percentným súhlasom prítomných členov. Z hlasovania
o odvolaní je vylúčený
odvolávaný člen.
USTANOVIZEŇ 9
RODOVÉ PRÁVO
Rodové Právo je najvyššie Právo Človeka, ktoré mu zaručuje
podieľať sa na riadení krajiny v slobodnej spoločnosti. Prirodzený vyšší

stupeň v procese tvorby a vývoja Zeme, Istina spravodlivého sveta.
Brána pre vstup do Zlatého veku. Rodové Právo je v zmysle našej
Védickej kultúry Sloviensko – Árijských Rodov podložené spoločnými
dejinami, ktoré siahajú k počiatkom osídlenia Zeme našimi Predkami.
Rodové Právo ukotvuje Ustoje zriadenia tvoriteľskej spoločnosti, kde
na prvom mieste je Človek, jeho potreby a osobný rozvoj. Chráni jeho
Práva a Slobody.
Človek Slovienskeho Rodu verí sám v seba, svoju silu tvoriť
a budovať vlastné reálnosti, používa svoje schopnosti, svoju silu,
svoju jedinečnosť, svoju pevnú vôľu, je smelý, víťazí, tvorí a buduje
vlastné reálnosti. Je mnohorozmernou bytosťou prepojenou so všetkými
úrovňami bytia Všehomíra. Pozostáva z fyzického tela, vedomého
Ducha, Živatmy a jednohmotnej Duše. Človek je Grálom, príjemcom aj
sprostredkovateľom informácie energetického toku Všehomíra, ktorý sa
prejavuje vo všetkých rôznorodých podobách Života.
Rodina je muž a žena s deťmi, ktorí žijú v jednom príbytku.
Rod je muž a žena s deťmi, so starými a prastarými rodičmi,
vnúčatami a pravnúčatami
po mužovej Rodovej línii.
Príbuzné Rody sú Rody, ktorých súčasťou sú súrodenci.
Rody, ktorých súčasťou sú bratanci a sestrenice sú Vzdialené
príbuzné Rody.
Spríbuznený Rod sú Rodiny po ženinej Rodovej línii.
Všetky Rody spoločne tvoria Národ. Krajina, ktorú obýva Národ je
Dŕžava.
USTANOVIZEŇ 10
RODOVÉ PRÁVO – RIADIACE ŠTRUKTÚRY
1) Žena Slovienskeho Rodu je obrazom nebeskej čistoty a vznešenosti,
Konom čistoty Ducha
a krvi. Svätým Grálom, darkyňou Života zdravého silného Rodu.
Nesie zodpovednosť
za tvorenie súladu vo svojom príbytku na fyzickej aj duchovnej
úrovni. Riadi plynulý chod

nažívania členov Rodiny, je strážkyňou šťastia, usmerňuje svojho
muža v jeho svetlých
činoch na Slávu Rodu a Národa.
Muž Slovienskeho Rodu je uchovávateľ Múdrosti Rodu, hlava
Rodiny, gazda, charakterník
a víťaz, obranca a ochranca Rodiny a Dŕžavy.
2) Každý člen má Právo a povinnosť podieľať sa na riadení Dŕžavy.
Voliť môže muž, ktorý má svoju rodinu, vzorne sa o ňu stará,
zabezpečuje materiálne blaho
a duchovný rast Rodiny.
Voliť môže muž, ktorý žije mravným životom, je bezúhonný, žije
v kraji v mieste sídla
Občiny.
Muž zastupuje svoju ženu a deti, svoj Rod.
3) Do Rady Občiny môže byť volený muž, ktorý má svoju rodinu, stará
sa o ňu a zabezpečuje
materiálne blaho a duchovný rast Rodiny.
Do Rady Občiny môže byť volený muž, ktorý žije mravným životom,
je bezúhonný, žije
v kraji v mieste sídla Občiny a dosiahol vek 40 rokov. V Rade
Občiny zastupuje svoju
ženu, deti a svoj Rod.
Muž volený do Rady Občiny je dôstojný vo svojich činoch, je
spôsobilý a zodpovedný
vo veciach riadenia chodu Občiny. Preukázal znalosti a vedomosti,
pracuje na dosiahnutí
cieľov a plnení úloh Spoločenstva Občiny Sloviensko.
4) Ak zo strany Staršinu došlo k vážnemu porušeniu Stanov alebo
svojim konaním ohrozil či
poškodil dobré meno Občiny Sloviensko, môže ktorýkoľvek člen
Rady Občiny dať návrh
na odvolanie Staršinu. Zvolá mimoriadne Zhromaždenie Rady
Občiny, kde predloží
dôvody na odvolanie. Po odvolaní si Rada Občiny zvolí nového
Staršinu.
5) Rada Občiny riadi a zabezpečuje plynulý a harmonický chod Občiny

v zmysle Listiny
Spoločenstva Občiny Sloviensko. Rozhoduje vo veciach spoločných
na základe potrieb
Človeka v prospech všetkých členov Spoločenstva. Rada Občiny je
zložená zo zástupcov
Rodín a Rodov v rámci členstva v Spoločenstve Občina Sloviensko.
Úlohou Rady Občiny
je práca na naplnení cieľov spoločenstva a prijímaní nových úloh pre
dosiahnutie týchto
cieľov. Do pôsobnosti Rady Občiny patrí aj zriaďovanie Odborných
Rád podľa potreby
alebo na podnet členov Spoločenstva.
Rada Občiny sa zvoláva deväťkrát počas Slovienskeho Leta vždy
v prvom týždni každého
mesiaca podľa Koľadovho daru. Zhromaždenie Rady Občiny zvoláva
Staršina písomnou
formou k rukám každého člena Rady minimálne tri dni pred konaním
Zhromaždenia.
Podľa potreby, ak to vyžadujú pomery, zvoláva sa Mimoriadne
zhromaždenie. Mimoriadne
zhromaždenie zvoláva Staršina, v jeho neprítomnosti zástupca
Staršinu a ak to vyžadujú
pomery a situácia – ktorýkoľvek člen Rady Občiny, písomnou
formou k rukám každého
člena Rady alebo ústne.
Staršinovia Občín zastupujú Človekov vo vyšších územných celkoch,
v mestských
a stoličných Radách Občiny.
Staršinovia Občín v mestských Radách Občiny riešia úlohy v rámci
mesta a priľahlých
oblastí.
Mestské Rady Občín vyberajú a volia spomedzi seba Staršinov, ktorí
zastupujú Občiny
v rámci miest v Stoličnej Rade Občiny a riešia úlohy v rámci stolice.
Jednotlivé Občiny sa môžu združovať a spoločne riešiť úlohy na
dosiahnutie cieľov

Spoločenstva.
Národná Rada Občiny Sloviensko je zložená zo Staršinov Občín
z celého územia
Slovienska.
Svojich zástupcov do Národnej Rady navrhujú jednotlivo všetky
Rady Občín.
Členom Národnej Rady sa stáva deväťdesiat jeden zástupcov, ktorí
získajú najviac hlasov
vo voľbách do Národnej Rady.
Národná Rada spomedzi seba vyberá a verejnou voľbou volí Staršinu
na post Kniežaťa.
USTANOVIZEŇ 11
RADA STARŠÍCH
Radu Starších tvorí 9 Človekov – Žrecov. Rada vykonáva:
1) Dohľad nad plnením cieľov a dodržiavaním Listiny Spoločenstva
Občiny Sloviensko.
2) Vypracováva plány a projekty.
3) Rieši spory medzi členmi, funguje ako súd prvého stupňa v rámci
členstva v Spoločenstve.
4) Členovia Spoločenstva sa môžu priamo obracať na Radu Starších so
svojimi podnetmi,
riešeniami, sťažnosťami, alebo osobnými problémami.
Členom Rady Starších môže byť muž, ktorý dosiahol vek 50 a viac
rokov, má Védické
znanie, má svoju Rodinu, vzorne sa o ňu stará, zabezpečuje
materiálne blaho a duchovný
rast Rodiny. Žije mravným životom, je bezúhonný, narodil sa a žije
v kraji v mieste sídla
Občiny. Je dôstojný vo svojich činoch, je spôsobilý a zodpovedný.
Členom Rady Starších môže byť žena – Strážkyňa, ktorá dosiahla
vek 50 a viac rokov, má
Védické znanie, má svoju Rodinu, stará sa o ňu a jej duchovný rast.
Žije mravným

životom, je bezúhonná, narodila sa a žije v kraji v mieste sídla
Občiny. Je dôstojná
vo svojich činoch, je spôsobilá a zodpovedná.
USTANOVIZEŇ 12
ODBORNÉ RADY
Úlohou Odborných Rád je zabezpečiť rozvoj v danej oblasti vecného
pôsobenia konkrétnej Rady za účelom, pre ktorý je zriadená. Odborné
Rady spravujú jednotlivé oblasti, vypracovávajú návrhy, plány, projekty
pre Spoločenstvo a vykonávajú rozhodnutia a uznesenia. Odborné
Rady predkladajú svoje návrhy Rade Občiny a Rade Starších, ktoré ich
spoločne prerokujú a odsúhlasia.
Vzdelávacia Rada
Úlohou Rady je vzdelávanie a príprava Človekov pre Život
v slobodnej spoločnosti. Vypracováva Ustoje pre odovzdávanie
Védického znania pre všetky vekové skupiny.
Riadi vzdelávanie, dozoruje vydávanie učebníc a kníh, koordinuje,
plánuje, organizuje prednášky, kurzy a semináre.
Rodičovská Rada
Úlohou Rady je výchova, vzdelávanie a starostlivosť o deti do veku
12 rokov.
V súlade so Vzdelávacou Radou organizuje vydávanie literatúry
a učebníc.
Navrhuje učebné postupy, školské osnovy a súvisiace vzdelávacie
materiály.
Gazdovská Rada
Úlohou Rady je zriaďovanie Národných inštitúcií a Národných
Podnikov za účelom obnovy a suverenity Slovienska.
Organizuje zakladanie rodinných poľnohospodárskych družstiev,
cechov remeselníkov, podporuje a pomáha živnostníkom, záhradkárom
a gazdom, chovateľom a pestovateľom.
Má dozor nad gazdovaním, zabezpečením zásob a spravodlivým

rozdelením surovín a produktov. Kontroluje akosť zásob a tovaru.
Dozerá na peňažné záležitosti, zodpovedá za vedenie účtovníctva.
Pozemková Rada
Úlohou Rady je v súlade s Gazdovskou Radou podporiť zabezpečenie
potravinovej sebestačnosti Slovienska vedením spravodlivej evidencie
pozemkov, držiteľov pozemkov a nehnuteľností.
Dáva do držby voľné pozemky.
Celiteľská Rada
Úlohou Rady je pracovať na dosiahnutí bezplatnej zdravotnej
starostlivosti.
Zabezpečuje výchovu pri dosahovaní zdravotného znania, uchovávanie
a šírenie poznatkov v oblasti liečiteľstva a celiteľstva.
Združuje lekárov, bylinkárov a celiteľov.
Branná Rada
Úlohou Rady je branná a telesná výchova.
Slavianska Rada
Úlohou Rady je budovanie Svätilíšť a Kapíšť, organizovanie osláv
sviatkov, vydávanie Koľadovho daru a Védickej literatúry, organizácia
spoločných akcií bratských slovanských národov.
Zriaďuje Védické školy pre Žrecov.
Technická Rada
Úlohou Rady je technické zabezpečenie, evidencia strojov
a zariadení, zariaďuje technickú pomoc a podporu.

ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE
My Slovieni sme jednotní v našom Svetoponímaní, našom jazyku,
našom písme – Staroslovienskej Bukvici, našej svojbytnej Kultúre, so
spoločnými dejinami našich Rodov, hrdí na našich Slávnych Predkov,

právoplatní dediči Zeme, ktorá je našou Dŕžavou.
Ochrancovia mieru na Zemi, vykonávatelia spravodlivosti, hájime Česť
a Spravodlivosť, vyjadrujeme našu svätú Vôľu obnoviť harmóniu medzi
Človekmi, v úcte a jednote s Prírodou. Je to naše predurčenie a poslanie
z Vôle Nebeskej i našej.
Ustanovujeme pečať moci Slovienov nad našou Dŕžavou, berieme
si späť svoje Životy, práva na slobodu a na dôstojný Život v hojnosti
a mieri.
Odmietame zasahovanie cudzích mocností, jednotlivcov a organizácií,
korporácií a elít, ktoré narušujú mier a našu spoločnú bezpečnosť.
Volíme si zvrchovanosť a suverenitu, sebestačnosť, prosperitu a riadenie
Slobodnej spoločnosti na základe Rodového Práva.

Listina schválená na Ustanovujúcom zhromaždení, konaného
dňa ................................. v Podhradí.

Meno, priezvisko a podpis zakladajúcich členov Spoločenstva
Občina Sloviensko:
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