ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Slovenskej národnej strany
Základným dokumentom Slovenskej národnej strany (ďalej SNS) sú Stanovy SNS.
Organizačný poriadok SNS poskytuje výklad Stanov SNS v oblasti organizačnej štruktúry,
zaoberá sa postavením jednotlivých orgánov SNS, činnosťou členov a funkcionárov strany
pri uskutočňovaní poslania a cieľov SNS.
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
článok 1
1. SNS je politickou stranou podľa ustanovení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach.
2. Sídlo SNS a adresa Členského ústredia SNS je: Slovenská národná strana, Šafárikovo
námestie 3, 814 99 Bratislava.
3. Adresa webového sídla je: www.sns.sk
DRUHÁ ČASŤ
Členstvo v SNS
článok 2
1. Členom SNS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky po dosiahnutí 18 rokov
veku, ktorý sa stotožňuje so stanovami SNS a programom SNS, súhlasí s poslaním SNS,
chce byť činný v ich duchu a nie je členom inej politickej strany alebo politického hnutia.
2. Podmienky vzniku a zániku členstva v SNS upravuje článok III. Stanov SNS. V zmysle
stanov SNS spravidla prihlášku za člena SNS podáva uchádzač miestne príslušnej OR
SNS, podľa miesta trvalého bydliska, v odôvodnených prípadoch miestne príslušnej KR
SNS, podľa miesta trvalého bydliska alebo prostredníctvom člena Predsedníctva SNS. OR
SNS, v odôvodnených prípadoch KR SNS uznesením navrhne Predsedníctvu SNS
schválenie členstva uchádzača ako aj jeho registráciu v niektorej z MO SNS, čo vyznačí
na prihláške. Člen Predsedníctva SNS môže v odôvodnených prípadoch navrhnúť prijatie
nového člena priamo na rokovaní Predsedníctva SNS. Prihlášku spolu s uznesením OR
SNS odošle OR SNS, prípadne príslušná KR SNS členskému ústrediu SNS (ďalej ČÚ).
Schválením prihlášky Predsedníctvom SNS vzniká člentvo v SNS, ČÚ prostredníctvom
príslušného predsedu OR SNS, prípadne prostredníctvom príslušného predsedu KR SNS
oznámi túto skutočnosť novému členovi SNS, ktorý do 15 dní od tohto oznámenia uhradí
členský príspevok podľa usmernenia ČÚ, čím nastanú účinky prijatia za člena SNS. Po
uhradení členského príspevku vystaví ČÚ členovi členský preukaz. Predsedovia
Krajských rád SNS sú povinní informovať im hierarchicky a miestne príslušne
podliehajúcim predsedov Okresných rád SNS o prijatých uchádzačoch o členstvo v SNS,
to isté platí opačne. Predsedovia Okresných rád SNS, ako aj predsedovia Krajských rád
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SNS sú povinní sa vzájomne informovať o stave členskej základne a jej zmenách, ako aj
o zaplatení členských príspevkoch.
3. Člen má právo v odôvodnených prípadoch požiadať o zmenu členstva z jednej MO SNS
do inej MO SNS. V tomto prípade sa vyžaduje súhlas MO SNS, ktorá člena prijíma do
svojej pôsobnosti. V sporných prípadoch rozhoduje Predsedníctvo SNS.
4. Práva a povinnosti členov a oblasť straníckej disciplíny upravuje článok IV. Stanov SNS.
5. Výška členského príspevku na jeden kalendárny rok je najmenej 10,- eur pre členov SNS.
, ktorí budú prijatí do SNS v druhom kalendárnom polroku je členský príspevok
v príslušnom roku najmenej 5,- eur. Pre členov SNS - dôchodcov je výška členského
príspevku na jeden kalendárny rok najmenej 1,- euro. a to i v prípade prijatia za člena
SNS v druhom kalendárnom polroku. Členský príspevok je splatný do 31.marca
príslušného kalendárneho roku, alebo do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena SNS.
Ročný členský, ako aj členský príspevok novoprijatého člena SNS zaplatí člen do
stanoveného termínu predsedovi MO SNS. Predseda OR SNS zosumarizuje ročné členské
príspevky zo všetkých MO SNS príslušného okresu a poukáže ich jednou sumou na účet
SNS vedený v banke podľa usmernenia ČÚ najneskôr do 20.apríla príslušného
kalendárneho roka, v prípade novoprijatého člena predseda OR SNS, prípadne predseda
KR SNS poukáže príspevok na účet SNS vedený v banke podľa usmernenia ČÚ
najneskoršie do 5 pracovných dní odo dňa jeho obdržania. Súčasne predseda OR SNS,
prípadne KR SNS vyhotoví zoznam členov SNS v príslušnom okrese s uvedením výšky
zaplateného členského príspevku každého člena, dátumu prijatia členského príspevku,
jeho výšku a údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.
Zoznam predseda OR SNS, prípadne KR SNS vlastnoručne podpíše a bezodkladne zašle
ČÚ, zároveň tento zoznam zašle ČÚ v elektronickej forme. Členský príspevok nad 100,eur môže SNS prijať len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie.
TRETIA ČASŤ
Organizačná štruktúra SNS
článok 3
1. Organizačné články SNS s územnou pôsobnosťou sú:
a) miestne organizácie SNS (ďalej MO SNS),
b) okresné organizácie SNS (ďalej OO SNS),
c) krajské organizácie SNS (ďalej KO SNS),
d) ústredné orgány SNS s celoštátnou pôsobnosťou.
2. Organizačné články SNS s osobitnou pôsobnosťou sú:
e) odborné poradné komisie, ktoré tvoria Odborný kabinet,
f) kluby priaznivcov SNS združujúce nestraníkov,
g) odborné kluby SNS pri zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy,
h) poslanecké kluby SNS pri zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy,
i) poslanecký klub SNS pri NR SR,
j) koordinačné komisie pre voľby do samospráv v Bratislave a v Košiciach.
článok 4
Funkčné obdobie všetkých volených orgánov SNS je spravidla štvorročné.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Organizačné články SNS s územnou pôsobnosťou
Miestne organizácie SNS
článok 5
1. Základným organizačným článkom SNS sú MO SNS, štruktúru ktorých upravuje článok
V. § 10 Stanov SNS.
2. Najvyšším orgánom MO SNS je členská schôdza MO SNS.
3. Výkonným orgánom MO SNS je výbor MO SNS (ďalej VMO SNS).
4. Právne úkony zaväzujúce SNS na miestnej úrovni v príslušnej obci môže robiť predseda
alebo ním poverený podpredseda a to v rozsahu písomného poverenia vydaného
štatutárnym zástupcom strany.
5. Pri zániku MO SNS vykoná majetkovo-právne vysporiadanie miestne príslušné
predsedníctvo OR SNS (ďalej POR SNS) v súčinnosti s kontrolnými orgánmi SNS.
6. V prípade, ak v okrese existuje len jedna MO SNS, VMO SNS preberá kompetencie POR
SNS. V takomto prípade sa na voľbu predsedu vzťahuje § 11 bod 1 posledná veta Stanov
SNS.
článok 6
1. MO SNS môže založiť najmenej 3 členovia SNS. Vznik MO SNS schvaľuje príslušná OR
SNS. V sporných prípadoch rozhoduje Predsedníctvo SNS.
2. Za účelom presnej evidencie sa vykonáva registrácia MO SNS takto:
Po založení MO SNS ustanovujúcou členskou schôdzou predseda MO SNS, alebo ním
poverená osoba doručí predsedovi OR SNS tieto doklady:
a) zápisnicu a unesenie z ustanovujúcej členskej schôdze MO SNS,
b) fotokópiu prezenčnej listiny z ustanovujúcej členskej schôdze MO SNS,
c) zoznam členov MO SNS s presnými adresami s presnými údajmi z prihlášky,
d) vyplnený evidenčný dotazník MO SNS.
3. Tieto doklady spolu s uznesením OR SNS o schválení MO SNS, predloží predseda OR
SNS Členskému ústrediu SNS na registráciu.
4. Členské ústredie SNS zaregistruje MO SNS, pridelí jej evidenčné číslo, vystaví evidenčný
list a oznámenie o registrácii doručí predsedovi MO SNS a predsedovi OR SNS v lehote
do 30 dní odo dňa doručenia podkladov.
Okresné organizácie SNS
článok 7
1. Všetky MO SNS v okrese tvoria okresnú organizáciu SNS (OO SNS).
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2. Najvyšším orgánom OO SNS je okresná konferencia SNS (ďalej OK SNS), ktorej
pôsobnosť upravuje článok V. § 11 bod 2. Stanov SNS. Okresná konferencia zasadá
najmenej raz za rok, vždy v prvom štvrťroku kalendárneho roka. Okresnej konferencie sa
povinne zúčastňuje krajský predseda SNS, alebo krajský podpredseda SNS.
3. Najvyšším orgánom medzi zasadnutiami okresnej konferencie je okresná rada SNS (ďalej
OR SNS), ktorej štruktúru upravuje článok V. § 11 bod 1. Stanov SNS. Zasadnutie OR
SNS zvoláva jej predseda najmenej raz za štvrťrok, v naliehavých prípadoch podľa
potreby. Do pôsobnosti OR SNS patrí:
a) navrhovať schválenie členstva Predsedníctvu SNS,
b) riadiť a koordinovať činnosť SNS v okrese,
c) schvaľovať a evidovať vznik nových MO SNS,
d) spolupracovať s poslancami obecných zastupiteľstiev,
e) predkladať OK SNS na odsúhlasenie návrh plánu činnosti a tiež správy zásadného
významu,
f) schvaľovať správu o činnosti POR SNS.
4. Výkonným orgánom OR SNS je predsedníctvo OR SNS (ďalej len POR SNS), ktorého
pôsobnosť upravuje článok V. § 11 bod 6. Stanov SNS. POR SNS na svojom prvom
zasadnutí po OK SNS zvolí z členov tajomníka a podpredsedu OR SNS. Zasadnutie POR
SNS zvoláva predseda OR SNS najmenej raz za 2 mesiace, v naliehavých prípadoch
podľa potreby.
5. POR SNS tvorí predseda OR SNS a ďalší členovia OR SNS zvolení OK SNS. Maximálny
počet členov POR SNS je 5.
6. Právne úkony zaväzujúce SNS na okresnej úrovni v príslušnom okrese môže robiť
predseda alebo ním poverený podpredseda a to v rozsahu písomného poverenia vydaného
štatutárnym zástupcom strany.
7. Pri zániku OO SNS majetkovo-právne vysporiadanie miestne príslušné predsedníctvo KR
SNS v súčinnosti s Ústrednou kontrolnou a revíznou komisiou.
Krajské organizácie SNS
článok 8
1. Všetky OO SNS v kraji tvoria krajskú organizáciu SNS (ďalej KO SNS).
2. Najvyšším orgánom KO SNS je krajská rada SNS (ďalej KR SNS), ktorú tvoria všetci
predsedovia OR SNS v kraji. KR SNS môže byť rozhodnutím Predsedníctva SNS
rozšírená o ďalších členov z radov OR SNS s najlepšími volebnými výsledkami. Predseda
KR SNS je volený a odvolávaný Predsedníctvom SNS.
3. Do pôsobnosti KR SNS patrí
a) navrhovať schválenie členstva Predsedníctvu SNS v zmysle Stanov SNS,
b) na návrh predsedu KR SNS voliť a odvolávať podpredsedov a tajomníka KR SNS z
radov členov KR SNS;
c) voliť predsedu a 2 členov KKRK;
d) plniť úlohy a prenášať úlohy na OR SNS z uznesení Snemu SNS, Predsedníctva SNS a
rozhodnutí predsedu SNS;
e) schvaľovať kandidátov na poslancov do VÚC a na predsedu VÚC;
f) schvaľovať krajské politické a volebné koalície;
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g) prijímať politickú stratégiu kraja a navrhovať heslá do volebných programov za kraj
v súlade s poslaním a cieľmi SNS a uzneseniami Predsedníctva SNS;
h) uplatňovať politiku a stratégiu SNS v kraji;
4. KR SNS zvoláva predseda KR SNS podľa čl. V. § 12 bod 4 Stanov SNS vo
výnimočných prípadoch predseda SNS
5. Právne úkony zaväzujúce SNS na krajskej úrovni v príslušnom kraji alebo VÚC môže
robiť predseda alebo poverený podpredseda KR SNS a to v rozsahu písomného poverenia
vydaného štatutárnym zástupcom strany.
6. Pri zániku KO SNS majetkovo-právne vysporiadanie vykoná Ústredná kontrolná a
revízna komisia.

PIATA ČASŤ
Ústredné orgány SNS
Snem SNS
článok 9
1. Najvyšším orgánom SNS je Snem SNS.
2. Snem SNS zvoláva predseda SNS, spravidla raz za 4 roky. V prípade potreby môže
predseda SNS zvolať aj mimoriadny alebo slávnostný Snem SNS.
3. Pôsobnosť Snemu SNS upravuje čl. VI. § 15 bod 2. Stanov SNS.
4. Riadnymi účastníkmi Snemu SNS sú členovia Predsedníctva SNS a delegáti, zvolení OK
SNS, podľa kľúča schváleného Predsedníctvom SNS.
5. Kľúč pre voľbu delegátov Snemu SNS schvaľuje Predsedníctvo SNS na návrh predsedu
SNS.
Predsedníctvo SNS
článok 10
1. Najvyšším výkonným orgánom medzi zasadnutiami Snemu SNS je Predsedníctvo SNS.
2. Predsedníctvo SNS zvoláva predseda SNS podľa potreby, ale najmenej raz za 2 mesiace.
3. Pôsobnosť Predsedníctva SNS a zloženie upravuje článok VI. § 16 bod 2. a 3. Stanov
SNS.
Predseda SNS
článok 11
1.
2.
3.
4.

Predseda SNS je jediným štatutárnym zástupcom SNS.
Predseda SNS je volený Snemom SNS.
Rozsah právomocí predsedu SNS upravuje článok VI. § 17 Stanov SNS.
Za výkon svojej funkcie je predseda SNS zodpovedný Snemu SNS.
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Podpredsedovia SNS
článok 12
1. Podpredsedov SNS volí a odvoláva Snem SNS na návrh predsedu SNS.
2. Podpredsedovia sú zodpovední za jednotlivé oblasti politickej činnosti SNS na základe
poverenia predsedom SNS.
3. Podpredsedovia SNS zodpovedajú za výkon svojej funkcie predsedovi SNS a Snemu
SNS.
Ústredný tajomník SNS
článok 13
1. Ústredného tajomníka SNS menuje a odvoláva predsedníctvo SNS na návrh predsedu
SNS. Rozsah jeho právomocí upravuje článok VI. § 19 Stanov SNS.
2. Ústredný tajomník SNS zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi SNS.

Členské ústredie SNS
článok 14
1. Členské ústredie SNS je organizačným, koordinačným a metodickým ústredím pre činnosť
organizačných článkov SNS podľa článku 3 tohto poriadku
2. Členské ústredie SNS riadi ústredný tajomník SNS. Pôsobnosť členského ústredia
upravuje článok VI. § 14 Stanov SNS.
Ústredná kontrolná a revízna komisia
Rozhodcovská komisia
článok 15
1. Pôsobnosť Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SNS (ÚKRK) a jej zloženie upravuje
článok VI. § 20 Stanov SNS a Štatút a rokovací poriadok ÚKRK.
2. Pôsobnosť Rozhodcovskej komisie SNS (RK) a jej zloženie upravuje článok VI. § 21
Stanov SNS a Rozhodcovský poriadok RK.

ŠIESTA ČASŤ
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Organizačné články SNS s osobitnou pôsobnosťou
Kluby SNS
článok 16
1. Pri OR SNS sa môžu utvárať Kluby SNS, ktoré združujú nestraníkov - priaznivcov SNS
(ďalej členov Klubu) v príslušnom okrese.
2. Členom Klubu SNS môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol 18 rokov
veku, nie je členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia a súhlasí s politikou
SNS.
3. Členom Klubu SNS sa priaznivec SNS stáva po vyplnení prihlášky, po jej doručení
predsedovi príslušnej MO SNS podľa miesta bydliska a po schválení členstva v Klube
SNS príslušnou MO SNS.
4. Evidenciu členov Klubu SNS vedie príslušná MO SNS, OR SNS a členské ústredie SNS.
5. Členovia Klubu SNS sa môžu zúčastňuovať bez hlasovacieho práva na členských
schôdzach MO SNS a na podujatiach organizovaných zložkami SNS na propagáciu
politiky SNS.
6. Členovia Klubu SNS sú uprednostňovaní pri zapájaní nestraníkov do činnosti SNS.
7. Organizáciu, činnosť a financovanie Klubov SNS schvaľuje Predsedníctvo SNS.
Koordinačné komisie pre voľby do samospráv
v Bratislave a Košiciach
článok 17
1. Koordinačnú komisiu tvoria predseda KR SNS a predsedovia okresných rád pôsobiacich
na území Bratislavy a Košíc.
2. Koordinačnú komisiu zvoláva predseda KR SNS v príslušnom kraji, v období pred
podávaním kandidátnych listín pre voľby primátorov a poslancov mestského
zastupiteľstva.
3. Právomocou koordinačných komisií je schvaľovanie kandidátov na primátorov
a poslancov miest Bratislavy a Košíc na základe predchádzajúceho súhlasu Predsedníctva
SNS.
4. Na svojom zasadnutí koordinačná komisia zvolí zo svojich členov jedného zástupcu,
ktorý je oprávnený rokovať v mene SNS s príslušnou mestskou samosprávou.

Odborné poradné komisie
článok 18
1. Pre jednotlivé oblasti politickej činnosti môže predseda SNS vytvoriť odborné poradné
komisie SNS.
2. Predsedovia odborných poradných komisií tvoria Odborný kabinet.
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3. Činnosť odborných poradných komisií sa riadia pokymi Predsedníctva SNS.
Poslanecké kluby
článok 19
1. Poslanecké kluby SNS sú združenia poslancov SNS v NR SR a poslancov SNS na nižších
stupňoch územnej samosprávy.
2. Poslanecký klub SNS v NR SR vytvára podmienky pre odborné činnosti poslancov.
3. Poslanci SNS v NR SR prostredníctvom predsedu poslaneckého klubu informujú
Predsedníctvo SNS o dianí v zákonodarnom zbore, o svojej činnosti v NR SR
a o aktuálnych politických otázkach.
4. Predseda poslaneckého klubu SNS v NR SR zabezpečuje kontakt a vzájomnú spoluprácu
medzi klubom a ústrednými orgánmi SNS.
5. Poslanecké kluby na nižších stupňoch územnej samosprávy sa zriaďujú v obciach
a v krajoch, kde vo voľbách boli zvolení najmenej traja poslanci za SNS.
6. Poslanecké kluby na nižších stupňoch územnej samosprávy spolupracujú s MO SNS,
OR SNS a KR SNS.
7. Poslanecké kluby sa vo svojej činnosti riadia Programom SNS, uzneseniami Snemu SNS
a Predsedníctva SNS.

SIEDMA ČASŤ
Rad Martina Rázusa
článok 20
1. Predsedníctvo SNS môže prostredníctvom predsedu SNS udeľovať najvyššie stranícke
vyznamenanie „Rad Martina Rázusa“ osobnostiam SNS za celoživotný prínos pre
napĺňanie poslania a cieľov SNS, maximálne 3 osobnostiam v kalendárnom roku.
2. Návrh na udelenie „Rádu Martina Rázusa“ môžu podávať členovia Predsedníctva SNS po
dôkladnom zvážení národného a celospoločenského prínosu osobnosti a jeho diela.
3. Akt udelenia „Rádu Martina Rázusa“ sa uskutoční na Sneme SNS, alebo na inom
významnom podujatí SNS, podľa rozhodnutia Predsedníctva SNS
ÔSMA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
článok 21
1. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť jeho schválením Predsedníctvom SNS
dňa 19. 3. 2015.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto organizačného poriadku sa ruší organizačný poriadok zo
dňa 12.12.2012.
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V Bratislave, dňa 19. 3. 2015

........................................
JUDr. Andrej Danko
predseda SNS
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