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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 
Slovenskej národnej strany 

 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Disciplinárny poriadok upravuje postup disciplinárneho orgánu v disciplinárnom 

konaní proti členovi SNS a členovi Predsedníctva SNS, ktorý porušil stranícku 
disciplínu a upravuje ukladanie disciplinárnych trestov na základe spoľahlivo zisteného  
skutkového stavu, v zmysle Stanov SNS (ďalej len „disciplinárny poriadok“). 

 
 

Článok 2 
Stranícka disciplína 

 
1. Stranícku disciplínu poruší člen SNS alebo člen Predsedníctva SNS, ktorý: 

a) si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v SNS, alebo 
b) svojim konaním poškodil, resp. poškodzuje meno a záujmy SNS. 

 
 

Článok 3 
Disciplinárny orgán 

 
1. O ukladaní disciplinárnych trestov za porušenie straníckej disciplíny člena SNS, 

okrem člena Predsedníctva SNS, v prvom stupni rozhoduje na návrh príslušnej 
MO SNS, alebo príslušnej OR SNS, alebo člena príslušnej KR SNS, prípadne 
člena Predsedníctva SNS disciplinárny orgán, ktorým je príslušná KR SNS, 
uznesením (ďalej len „disciplinárny orgán“).   

2. O ukladaní disciplinárnych trestov za porušenie straníckej disciplíny člena 
Predsedníctva SNS v prvom stupni rozhoduje na návrh člena Predsedníctva SNS 
disciplinárny orgán, ktorým je Predsedníctvo SNS, uznesením (ďalej len 
„disciplinárny orgán“).   
 

 
Článok 4 

Disciplinárne tresty 
 

1. Členovi SNS alebo členovi Predsedníctva SNS, ktorý sa dopustil porušenia 
straníckej disciplíny, je možné uložiť niektorý z nasledujúcich disciplinárnych trestov: 

a) napomenutie, 
b) pozbavenie funkcie, alebo funkcií so zákazom ich vykonávania na dobu určitú, 
c) vylúčenie zo strany. 
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Článok 5 
Ukladanie disciplinárnych trestov 

 
1. Disciplinárne konanie možno začať v lehote do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o 

disciplinárnom previnení člena SNS alebo člena Predsedníctva SNS dozvedel 
disciplinárny orgán. Disciplinárny trest možno uložiť najneskôr v lehote 1 roka odo 
dňa, keď k porušeniu straníckej disciplíny došlo. To neplatí, ak sa v priebehu lehoty 
na uloženie disciplinárneho trestu stane porušenie straníckej disciplíny predmetom 
vyšetrovania alebo kontroly iného orgánu (ÚKRK, orgánov štátnej správy a miestnej 
samosprávy, orgánov  činných v trestnom konaní a pod.), v tomto prípade možno 
uložiť disciplinárny trest do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa disciplinárny orgán 
dozvedel výsledok tohto vyšetrovania alebo kontroly. 

 
 

Článok 6 
Konanie pred disciplinárnym orgánom 

 
1. Disciplinárne konanie začína na návrh. Návrh môže podať príslušná MO SNS, 

príslušná OR SNS, člen príslušnej KR SNS alebo člen Predsedníctva SNS písomne, 
alebo ústne do zápisnice príslušnému disciplinárnemu orgánu. Návrh možno vziať 
späť. 

2. Účastníkom disciplinárneho konania je člen SNS alebo člen Predsedníctva SNS, 
proti ktorému bolo disciplinárne konanie začaté a ten, kto podal návrh na začatie 
disciplinárneho konania. Navrhovateľ a člen SNS, resp. člen Predsedníctva SNS, 
voči ktorým sa vedie konanie o uložení disciplinárneho trestu, nie sú členmi 
disciplinárneho orgánu v predmetnom konaní.  

3. Disciplinárne konanie je začaté 1. úkonom vo veci, ktorým je zaslanie návrhu 
členovi SNS, resp. členovi Predsedníctva SNS na vyjadrenie. Lehota na 
vyjadrenie je 10 dní od doručenia výzvy na vyjadrenie.  

4. Disciplinárny orgán je povinný preskúmať, či bol návrh na začatie disciplinárneho 
konania podaný včas. Ak bol podaný oneskorene, disciplinárne konanie zastaví. 

5. Disciplinárne konanie sa môže prerušiť, ak bolo v tej istej veci začaté trestné konanie, 
alebo konanie pred iným orgánom a pokračuje sa v ňom potom, čo sa disciplinárny 
orgán dozvedel o výsledku trestného, alebo iného konania. 

6. Ak je na objasnenie veci potrebné iné šetrenie, vykonajú tieto opatrenia členovia 
disciplinárneho orgánu poverení jeho predsedom. 

7. Disciplinárne konanie vedie disciplinárny orgán tak, aby bolo v 1. stupni ukončené 
najneskôr do troch mesiacov od podania návrhu.  

8. Disciplinárne konanie sa vykonáva za prítomnosti člena SNS, resp. člena 
Predsedníctva SNS, proti ktorému návrh smeruje. V jeho neprítomnosti možno konať  
v prípade, ak je návrh podaný včas a disciplinárne stíhaný sa v lehote na 
vyjadrenie nevyjadril k návrhu; disciplinárny orgán tak vychádza z tvrdení 
navrhovateľa. Člen SNS alebo člen Predsedníctva SNS, proti ktorému sa vedie 
disciplinárne konanie má právo sa na ňom zúčastniť a vyjadriť sa k nemu.  
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9. Účasť navrhovateľa v disciplinárnom konaní je povinná. 
10. V prípade, že disciplinárne konanie je vedené proti poslancovi NR SR, disciplinárny 

orgán,  je povinný ešte pred rozhodnutím, vyžiadať si k veci stanovisko poslaneckého 
klubu SNS. 

11. Účastníci disciplinárneho konania si môžu klásť navzájom doplňujúce otázky. To 
isté právo majú vo vzťahu k účastníkom disciplinárneho konania i členovia 
disciplinárneho orgánu. Zakazujú sa subjektívne a kapciózne otázky.  

12. Po vykonaní dôkazov udelí predsedajúci disciplinárneho orgánu, ktorým je predseda 
príslušnej KR SNS, resp. predseda SNS, slovo na prednesenie záverečných 
vyjadrení účastníkom disciplinárneho konania. V prípade ak je navrhovateľom 
predseda príslušnej KR SNS, resp. predseda SNS, predsedajúcim je podpredseda 
príslušnej KR SNS, resp. 1. podpredseda SNS. 

13. Po záverečných vyjadreniach sa uskutoční porada o rozhodnutí a hlasovanie, po ktorej 
vyhlási predsedajúci disciplinárneho orgánu rozhodnutie vo forme uznesenia s 
odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku. 

14. Na prijatie uznesenia o uložení disciplinárneho trestu za porušenie straníckej 
disciplíny v prvom stupni je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina členov 
disciplinárneho orgánu.  

15. Uznesenie sa vždy vyhotoví písomne. Podpisuje ho predsedajúci disciplinárneho 
orgánu a doručí sa do vlastných rúk obom účastníkom konania na ich poslednú 
známu adresu. Osobne doručená je písomnosť, ak účastník písomne potvrdí jej 
prevzatie. V prípade doručovania písomností poštou sa v pochybnostiach má za to, že 
písomnosť bola doručená tretím dňom od jej uloženia na pošte, a to aj v prípade, že 
sa zásielka vráti ako nedoručená. 

 
 

Článok 7 
Rozhodnutie 

 
1. Disciplinárny orgán konanie zastaví: 

a) ak bol pred prijatím rozhodnutia návrh na začatie konania vzatý späť, 
b) ak zaniklo členstvo v SNS toho, proti komu návrh smeruje, 
c) ak v priebehu konania bolo zistené, že návrh na začatie konania bol podaný 

oneskorene. 
2. Disciplinárny orgán môže prerušiť disciplinárne konanie, ak bolo v tej istej veci začaté 

trestné konanie, alebo konanie pred iným orgánom. 
3. Ak nie je dôvod na zastavenie ani na prerušenie disciplinárneho konania a ak dôjde 

disciplinárny orgán po spoľahlivom zistení skutkového stavu k záveru, že došlo k 
porušeniu straníckej disciplíny, uloží disciplinárny trest. Ak nedôjde disciplinárny 
orgán k takémuto záveru, návrh zamietne. 

4. Pri ukladaní disciplinárneho trestu prihliadne disciplinárny orgán k povahe previnenia, 
okolnostiam, za ktorých k nemu došlo, k osobe proti komu návrh smeruje a k jeho 
pomeru k plneniu si straníckych povinností. 
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Článok 8 

Odvolanie 
 

1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu majú účastníci konania právo podať 
odvolanie. 

2. Člen SNS, ktorému bol uložený disciplinárny trest za porušenie straníckej 
disciplíny, môže podať odvolanie na Rozhodcovskú komisiu SNS do 15 dní od 
doručenia uznesenia o uložení disciplinárneho trestu.  

3. Rozhodcovská komisia SNS rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí, ktoré sa 
musí konať najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania. Ak bolo podané odvolanie 
oboma účastníkmi disciplinárneho konania, lehota na rozhodnutie o odvolaní 
začne plynúť od doručenia neskoršie podaného odvolania.  

 
Článok 9 

Výkon disciplinárnych rozhodnutí 
 

1. Výkon právoplatných disciplinárnych rozhodnutí sa uskutočňuje nasledovne: 
a) napomenutie sa vykoná právoplatným rozhodnutím o uložení tohto trestu 

disciplinárnym orgánom, 
b) pozbavenie funkcie v strane so zákazom vykonávať ju na dobu určitú  sa vykoná 

právoplatným rozhodnutím o uložení tohto trestu disciplinárnym orgánom,  
c) vylúčenie zo strany vykoná Ústredie SNS ku dňu právoplatného rozhodnutia 

o uložení tohto trestu disciplinárnym orgánom.  
  
 

Článok 10 
Zahladenie disciplinárneho trestu 

 
1. O zahladenie disciplinárneho trestu, s výnimkou trestu podľa čl. 4 bodu 1. písm. c) 

tohto Disciplinárneho poriadku, môže člen SNS požiadať disciplinárny orgán, ktorý 
rozhodol o tomto treste najskôr rok po tom, čo sa uskutočnil výkon rozhodnutia. K 
žiadosti o zahladenie trestu je žiadateľ povinný doložiť vyjadrenie MO SNS, ktorej je  
členom. Po zahladení disciplinárneho trestu sa na disciplinárne postihnutého člena 
SNS hľadí, akoby nikdy nebol disciplinárne trestaný.  

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

1. V otázkach neupravených týmto Disciplinárnym poriadkom Slovenskej národnej 
strany sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky, ktoré sú svojou povahou najbližšie k týmto neupraveným otázkam. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto Disciplinárneho poriadku sa ruší predchádzajúci 
doteraz platný a účinný Disciplinárny poriadok Slovenskej národnej strany.  






