
 

ETICKÝ KÓDEX 
Členov politickej strany Slovenský PATRIOT 

 
Dokument bol schválený Predsedníctvom politickej strany Slovenský PATRIOT so 
sídlom na Škultétyho 1357/3 v Košiciach, IČO: 53551494  (ďalej len „politická strana“), 
číslo registrácie SVS - OVR1-2021/007143 dňa 13.4.2021.  

Článok I 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Etický kódex politickej strany Slovenský PATRIOT (ďalej len ,,politická strana“) je 

záväzný pre všetkých členov politickej strany. Členstvo v strane je dobrovoľné. 
Svojím členstvom v strane člen deklaruje, že má záujem sa podieľať na rozvoji 
strany, na budovaní jej dobrého mena a na napĺňaní programu strany.  

2. Strana je postavená na princípoch slušnosti, ľudskosti, spravodlivosti pre každého 
a na dodržiavaní morálnych zásad.  

3. Strana a jej členovia sú povinní dodržiavať základné etické pravidlá a pravidlá 
slušnosti pri plnení si svojich povinností na akejkoľvek pozícií v strane sú 
a zaväzujú sa ich dodržiavať počas celého svojho členstva v strane. Pri 
vystupovaní členov strany v diskusiách, v médiách, na verejnosti, vo svojich 
písomných vyjadreniach na sociálnych sieťach a v online priestore sú povinní 
vystupovať tak, aby neutrpelo dobré meno politickej strany a dobré meno 
predstaviteľov politickej strany. 

 
Článok II 

Práva a povinnosti členov politickej strany 
 
1. Ktorýkoľvek člen politickej strany je povinný dodržiavať pravidlá a povinnosti tohto 

Etického kódexu.  
2. Pri výkone svojej činnosti v politickej strane má člen strany právo byť informovaný 

o činnosti politickej strany a o politických aktivitách predstaviteľov strany. 
3. Každý člen strany pri výkone svojich aktivít vyplývajúcich z členstva v politickej 

strane a pri plnení povinností vyplývajúcich z funkcií v strane je povinný riadiť sa a 
dodržiavať Stanovy politickej strany, Interné smernice a Rozhodnutia jednotlivých 
orgánov strany ale aj zákony SR.  

4. Členovia politickej strany sa v záujme zachovania atmosféry vzájomnej úcty a 
rešpektovania vyjadrujú vždy slušne a zdržia sa konania, ktoré nesie znaky 
osočovania a rozširovania urážajúcich, hanlivých, nepravdivých, zavádzajúcich, 
neúplných a skresľujúcich údajov a informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú 
povesť strany alebo iných členov strany. Člen strany však pre svoje názory a 
postoje nesmie byť akýmkoľvek spôsobom diskriminovaný.  

5. Vnútrostranícke záležitosti a možné nezhody riešia členovia politickej strany 
neverejne a na pôde strany s vedením politickej strany. 

6. Člen strany nikdy nekoná v neprospech strany.  
7. Pri výkone svojej funkcie neprezentuje svoje súkromné názory a postoje ale 

vyjadruje sa a prezentuje v súlade s týmto Etickým kódexom a v súlade 



 

s ostatnými internými dokumentmi strany, ale aj s nariadeniami a rozhodnutiami 
strany tak, aby si zachoval svoju profesionálnu prestíž a morálny kredit. 

8. Na sociálnych sieťach a v akýchkoľvek médiách používa a prezentuje názory 
a informácie z overených a dôveryhodných zdrojov. 

9. Pri výkone verejnej funkcie spravuje zverené verejné prostriedky v súlade so 
zákonmi SR, zásadami transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. 

10. Členovia strany sa zaväzujú rešpektovať názory reprezentované inými 
demokratickými stranami a hnutiam.  

11. V prípade možného konfliktu záujmov ktoréhokoľvek člena strany je povinný toto 
oznámiť dotknutý člen Rozhodcovskej Komisii, ktorá o veci rozhodne a o výsledku 
konania informuje dotknutých členov politickej strany.  

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Predsedníctvo strany je povinné oboznámiť s týmto Etickým kódexom každého 

člena a taktiež so všetkými jeho zmenami, ktoré budú v budúcnosti vykonané.  
2. Etický kódex je platný a účinný dňom jeho schválenia predsedníctvom strany.  
 

V Košiciach, dňa 13.04.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              


