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ROZHODCOVSKÝ PORIADOK 
Rozhodcovskej komisie 

Slovenskej národnej strany 
 
 
 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Rozhodcovský poriadok upravuje kompetencie, postup a spôsob rokovania 

Rozhodcovskej komisie SNS (ďalej RK SNS). 
2. Rozhodcovské konanie podľa tohto poriadku slúži na vyriešenie vnútrostraníckych 

vzťahov Slovenskej národnej strany. 
3. Rozhodcovská komisia SNS je zložená z predsedu a 2 členov, ktorých volí Snem SNS; 

Snem SNS volí aj náhradníkov Rozhodcovskej komisie SNS. Za svoju činnosť 
zodpovedá Snemu SNS.  

4. RK SNS koná na základe podnetu iného orgánu SNS alebo člena SNS (v zmysle § 7 ods. 
1 písm. e) Stanov SNS). 

5. Zasadnutia RK SNS sa uskutočňujú výlučne v sídle SNS. 
 
 
 

Článok 2 
Vecná príslušnosť, kompetencie 

 
1. Rozhodcovská komisia SNS: 

a) podáva záväzný výklad Stanov SNS, ak je vec sporná, 
b) podáva kvalifikované odpovede podľa povahy veci na žiadosti člena SNS (§ 7 ods. 

1 písm. e) Stanov SNS) 
c) koná pri proteste podanom proti výsledku volieb do ústredných orgánov SNS, alebo 

ich neplatnosti, 
d) je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní. 
e) rozhoduje v sporoch medzi Predsedníctvom SNS a Ústrednou kontrolnou a revíznou 

komisiou. 
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Článok 3 
Návrh 

 
1. Návrhom sa rozumie písomné podanie navrhovateľa, ktoré obsahuje: 

a) označenie navrhovateľa, 
b) opísanie rozhodujúcich skutočností a dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, 
c) čoho sa navrhovateľ domáha. 

 
2. Ak v konaní vystupujú okrem navrhovateľa aj ďalší účastníci, obsahuje návrh aj 

označenie ďalších účastníkov, a to: 
a) označenie názvu a sídla orgánu strany, 
b) meno, priezvisko, bydlisko, miesto registrácie a registračné číslo člena strany. 

 
 

Článok 4 
Priebeh konania 

 
1. Konanie sa začína na návrh, podnet alebo na žiadosť podaných v zmysle Stanov SNS. 
2. RK SNS musí v lehote 60 dní od doručenia návrhu, podnetu alebo žiadosti na ústredie 

SNS, resp. predsedovi RK SNS, vo veci rozhodnúť. V prípade odvolania voči 
rozhodnutiu disciplinárneho orgánu SNS, RK 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 5 

Účastníci konania 
 

1. Účastníkom konania je vždy navrhovateľ a odporca. 
2. Orgán strany v konaní zastupuje ním poverený člen. 
3. Člen strany v konaní vystupuje osobne. V konaní sa člen môže dať zastupovať 

zástupcom. Komisia však môže trvať na vypočutí člena zastúpeného zástupcom. 
4. Konania sa môžu na pozvanie RK SNS zúčastniť i navrhovaní svedkovia a ďalší členovia, 

ktorých účasť je potrebná. 
5. Pri samotnom výklade Stanov SNS, podnetov a žiadostí členov SNS, komisia zasadá bez 

účasti iných osôb. 
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Článok 6 
Rokovanie komisie 

 
1. Rokovanie RK SNS je neverejné. Členovia komisie rozhodujú verejným hlasovaním, ak 

tento Rozhodcovský poriadok neurčuje niečo iné. 
2. RK SNS musí vždy rozhodnúť nezaujato, nestranne a väčšinovo. 
3. Rokovanie RK SNS vedie predseda komisie. 
4. Ak RK SNS rozhoduje v členskej záležitosti člena, ktorý je poslanec NR SR, je povinná 

ešte pred rozhodnutím si vyžiadať k veci stanovisko poslaneckého klubu SNS v NR SR. 
5. Na vznesenú námietku zaujatosti zo strany funkcionárov, resp. členov SNS voči členom a 

predsedovi RK SNS sa neprihliada; takto vznesená námietka nie je prekážkou vo veci 
ďalšieho rozhodovania o právach a oprávnených záujmoch alebo povinnostiach 
dotknutého účastníka v súlade so Stanovami SNS a jej vnútornými predpismi. 

 
 

Článok 7 
Postup 

 
1. Po obdržaní podania podľa článku 2 tohto poriadku RK SNS: 

a) vyžiada si stanovisko dotknutých orgánov (pri podaniach podľa článku 2 bodu. 1. 
písm. c), písm. d) a písm. e) tohto poriadku), 

b) predseda RK SNS bezodkladne zvolá zasadnutie Rozhodcovskej komisie SNS.  
2. Účastníci konania sa na zasadnutie Rozhodcovskej komisie pozývajú poštou, resp. faxom 

alebo mailom. 
3. Každý člen strany je povinný na výzvu RK SNS dostaviť sa na vypočutie, alebo podať 

požadované vysvetlenie. 
4. RK SNS spoľahlivo zistí  skutkový stav veci vykonaním dôkazov. Ako dôkazy sa 

považujú najmä výpovede účastníkov, výpovede svedkov, správy a vyjadrenia orgánov 
strany. 

5. RK SNS je povinná vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, musí dať 
účastníkom možnosť vyjadriť sa k veci, inak je rozhodnutie komisie neplatné. Toto 
ustanovenie sa netýka konania pri výklade Stanov SNS. 

6. O priebehu rokovania sa spisuje zápisnica, ktorá obsahuje dátum, miesto a čas konania, 
priebeh rokovania a prijaté rozhodnutia. Súčasťou je prezenčná listina a záznam o 
hlasovaní. 
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Článok 8 
Rozhodnutie 

 
1. RK SNS rozhoduje formou rozhodnutia. 
2. Rozhodnutie vyhlasuje predseda po skončení konania. 
3. Rozhodnutie obsahuje: 

a) výrok, 
b) odôvodnenie, 
c) poučenie o opravnom prostriedku. 

4. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci samej s uvedením ustanovenia Stanov SNS, či iného 
vnútorného predpisu strany, podľa ktorého bolo rozhodnuté. 

5. Ak sa Rozhodcovská komisia SNS v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením 
napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie 
správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie 
správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. 

6. Odôvodnenie obsahuje opis spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, hodnotenie 
dôkazov, s ktorými sa komisia oboznámila, s odkazom na ustanovenie Stanov SNS, 
ktorého sa rozhodnutie týka. 

7. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, či sa možno 
proti nemu odvolať, v akej lehote a kde možno odvolanie podať. 

 
 

Článok 9 
Doručovanie 

 
1. Rozhodnutie sa účastníkom konania doručuje osobne alebo poštou. 
2. 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. 

3. Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania doporučene do vlastných rúk. 
 

Článok 10 
Prechodné ustanovenia  

 
1. Ak pozastavením členstva v SNS (§ 5 Stanov SNS) alebo zánikom členstva v SNS (§ 6 

Stanov SNS) predsedu RK alebo člena RK, klesne počet členov RK pod volený počet 
členov Snemom SNS, organizácia zasadnutí, samotné zasadnutia, rokovania a hlasovania 
RK sa riadia nasledovne:   
a) v prípade pozastavenia členstva v SNS alebo zániku členstva v SNS predsedovi RK 






