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ŠTATÚT 

Poradného orgánu predsedu SNS 

Článok 1  
Úvodné ustanovenie 

Tento štatút upravuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie a zásady organizácie a činnosti 
Poradného orgánu predsedu SNS (ďalej len „POP“). 

Článok 2  
Postavenie POP 

(1) POP je zriadený podľa § 17 bodu 15. Stanov SNS. 

(2) POP je stála odborná poradná, koordinačná a iniciatívna komisia predsedu SNS pre 
otázky týkajúce sa činnosti jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky a  
jednotlivých sektorových politík. Spolupráca a koordinácia je nevyhnutná na 
presadzovanie záujmov SNS a na zabezpečenie koherencie a synergie sektorových 
politík podieľajúcich sa na naplnení cieľov a programu SNS.  

(3) Činnosťou POP nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých organizačných 
zložiek a orgánov SNS pri plnení úloh súvisiacich s ich náplňou v zmysle Stanov SNS 
a ďalších organizačných predpisov. 

Článok 3  
Pôsobnosť POP 

(1) POP v rámci výkonu svojej činnosti najmä 
a) posudzuje návrhy predkladaných zákonov a dáva k nim svoje pripomienky, 
b) reaguje na aktuálne dianie v spoločnosti, 
c) navrhuje stratégie jednotlivých sektorových politík v zmysle cieľov SNS, 
d) navrhuje tézy volebného programu SNS pre jednotlivé sektorové  politiky. 

Článok 4  
Zloženie POP 

(1) POP tvoria predseda POP a členovia POP. 
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(2) Predsedom POP je vždy jeden člen POP, ktorý rotuje v polročnom intervale podľa 
poradia určeného členmi POP. 

(3) Členmi POP sú vybraní členovia SNS zodpovední za oblasť:  
a) zahraničných vecí a európskych záležitostí, 
b) obrany, 
c) spravodlivosti, 
d) dopravy a výstavby, 
e) kultúry,  
f) pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 
g) vnútra, 
h) financií 
i) životného prostredia 
j) školstva vedy výskumu a športu, 
k) práce, sociálnych vecí a rodiny, 
l) zdravotníctva, 
m) hospodárstva, 
n) investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. 

(4) Členstvo v POP je čestnou funkciou. Člen POP môže byť členom iného orgánu SNS. 

(5) Členov POP vymenúva a odvoláva predseda SNS. 

(6) Predseda POP môže vzhľadom na charakter prerokúvaných tém prizvať na zasadnutie 
POP zástupcov štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládnych organizácií a 
významných odborníkov z oblasti teórie a praxe. Predseda POP môže prizvať na 
zasadnutie POP odborníka na návrh člena POP. 

Článok 5  
Zasadnutia POP 

(1) Zasadnutia POP zvoláva a riadi predseda POP, v prípade jeho neprítomnosti zasadnutie 
POP zvoláva a riadi ním poverený člen POP. 

(2) POP zasadá podľa potreby, spravidla raz za tri mesiace 

(3) POP na začiatku zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia POP. Návrh programu 
môže POP doplniť alebo zmeniť na základe návrhu členov POP. 

Článok 6 
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Práva a povinnosti predsedu a členov POP 

(1) Predseda POP  
a) zvoláva zasadnutia POP, 
b) vedie zasadnutia POP, 
c) navrhuje program zasadnutí POP, 
d) riadi činnosť POP, 
e) predkladá predsedovi SNS návrhy, ktoré vyplynuli z jednotlivých zasadnutí POP, 
f) zasiela uznesenia a zápisnice z jednotlivých zasadnutí POP na Členské ústredie 

SNS, ak tieto zo zasadnutia POP boli vyhotovené. 

(2) Predsedu POP v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen POP. 

(3) Členovia POP 
a) zúčastňujú sa na zasadnutí POP, 
b) vyjadrujú sa k návrhu programu POP a k predloženým materiálom na 

zasadnutiach POP, 
c) predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská z vlastnej iniciatívy a na základe 

rozhodnutia POP. 

Článok 7 
Zabezpečenie činnosti a zasadnutí POP 

(1) Činnosť POP organizačne, administratívne a technicky zabezpečuje Členské ústredie 
SNS. 

(2) Členské ústredie SNS  zabezpečuje úlohy spojené s činnosťou POP, najmä: 
a) organizačné, administratívne a technické zabezpečenie rokovaní POP, 
b) vedenie aktuálneho zoznamu členov POP, 
c) vykonávanie ďalších činností podľa pokynov predsedu SNS a predsedu POP. 

(3) Za účelom riadneho plnenia úloh podľa bodu 1 a 2 tohto článku zvolanie zasadnutia POP 
predseda POP vopred oznámi Členskému ústrediu SNS. 

Článok 8  
Účinnosť 

(1)  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Predsedníctvom SNS. 
(2)  Tento štatút schválilo Predsedníctvo SNS dňa ................. 

V Bratislave, dňa 13. 07. 2021 
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................................. 
JUDr. Andrej Danko 

predseda SNS 
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