
Vážení, Snemom Slovenskej národnej strany zvolení, funkcionári predsedníctva SNS! 
 
 Od svojho riadneho zvolenia snemom do funkcie podpredsedu strany, som chránil 
záujmy SNS a dobré meno SNS všade vo svojom dosahu. Presadzoval som a vyvinul nemalé 
úsilie o sformovanie aktuálneho, dlhodobého, národným záujmom podriadeného programu 
strany, ktorý by svojim obsahom a autorizáciou snemom, spevnil a stabilizoval záujmovú 
väzbu medzi vedením strany a členskou základňou aj rozšíril rady sympatizantov zo širokej 
občianskej verejnosti. Usiloval som o principiálnu a systémovú prácu predsedníctva i 
ostatných riadiacich štruktúr strany motivovanú snahou zabrániť avanturizmu, scestným 
populistickým excesom, neprincipiálnym politickým postojom úradujúceho predsedu i 
hojným oportunistom, ktorí sa v jeho okolí rozmnožili a ohrozovali hodnoty nezištnej, 
poctivej práce. Zotrvával som na pozíciách demokratického spôsobu riešenia 
vnútrostraníckych vzťahov na základe platných stanov strany a postavenia jej snemom 
zvolených štruktúr a inštitúcií a pravdivo som informoval predstaviteľov nižších straníckych 
štruktúr o dianí v strane.  
 Postavil som sa proti autokratickým spôsobom nekompetentného diktovania 
mocichtivej vôle úradujúceho predsedu Danka, kvázidemokraticky sa opierajúceho o zástup 
jemu povďačných, účelovo ním natisnutých tzv. kooptantov, do predsedníctva SNS.  
 Postavil som sa proti odstraňovaniu osvedčených i zaslúžilých straníckych 
funkcionárov všetkých úrovní riadenia zo zastávaných postov. Veď do dnešného dňa, teda 
menej než 1,5 roka od Snemu SNS, ponechal úradujúci predseda v predsedníctve strany už 
len jedného snemom zvoleného člena, predsedov krajských rád odstránil všetkých a z 
okresných rád takmer všetkých. O členoch zmienených rád sa radšej ani nezmieňujem. 
 Spôsob vykonania jeho straníckej čistky, kde hlavnú úlohu zohráva klamstvo, 
zatajovanie a skresľovanie pravdivých informácií, účelové tvrdenia sú svojvoľne povyšované 
na dôkazné fakty, zákulisné intrigy a plané sľuby idú až za hranice vierolomnosti,  je 
vyhladenou kópiou modelu boja o moc uplatňovaného v 50-tych rokoch predstaviteľmi KSČ.  
Predseda Danko bezočivo zamieňa stranícku lojálnosť za absolútnu submisiu.  
 Od ľudí, ktorým bolo takéto úsilie tŕňom v oku, sa dala očakávať pokrytecká 
protiakcia. Podobným spôsobom akým vylúčili zo strany čestného predsedu Jána Slotu, 
vmanipulovali do abdikácie podpredsedu Milana Friča, odpratali z postov väčšinu samostatne 
uvažujúcich predsedov krajských a okresných rád, vrhli sa aj na mňa. Prisvojili si právomoci 
náležiace Snemu SNS a protiprávne rozhodli o mojom vylúčení nielen z predsedníctva, ale aj 
zo SNS a 21.9.2013 mi ho doručili. Arogancia, s akou sa zachovali voči verdiktu 
rozhodcovskej komisie o zrušení disciplinárneho konania vedeného proti mne, svedčí o 
morálnej zvrhlosti, ktorej sa oddali.  
 Aby sa nepokúšali, ako zvyčajne, vykrúcať z udalostí a vzťahov, ktoré spôsobili, 
pripomínam na dôvažok časť tých čerstvejších: 
 1)Keď som sa 11.12. 2013 zúčastnil rokovania predsedníctva strany s písomným 
dekrétom od Rozhodcovskej komisie strany o zrušení disciplinárneho konania proti mne 
v plnom rozsahu, pán Danko sa ma odmietavo spýtal, čo tam hľadám a na predložený, platný 
dokument straníckeho orgánu zagánil a povedal, že on o rozhodnutí rozhodcovskej komisie 
nič nevie. Opäť verejne klamal. 
 2)Bojkotovanie mojej účasti na rokovaniach P-SNS pokračovalo a 30.1.2014 som sa 
ho  zúčastnil nie s pozvánkou hodnou podpredsedu SNS voleného snemom, lež s pozvánkou 
na prerokovania disciplinárneho konania voči mne. Akoby nevedeli, že právoplatné 
rozhodnutie Rozhodcovskej komisie môže zmeniť v zmysle stanov iba snem. Takže aj tu 
musím konštatovať, že pán Danko už dávno nectí stanovy, ignoruje snem a hrá sa na 
diktátorka. 



 O hodnote informovania nižších úrovní hierarchie straníckeho riadenia, vo vzťahu k 
výsledkom šetrenia o mojom vylúčení, ku ktorým dospela Rozhodcovská komisia, hovorí veta 
jedného predsedu okresnej rady: Mne bolo povedané krajským predsedom, že si zo SNS 
vylúčený a toho sa držím. Ja počúvam svojich predstavených. Zodpovednosť za takúto formu 
myslenia, hodnú kaprála nejakej domobrany, si kompetentní iste podelia.  
 Aby ľudia nemuseli pri stretnutí so mnou klopiť zrak, či pokrytecky ma vyhľadávať v 
ústraní a ubezpečovať ma o svojej skrytej podpore, ani sa naďalej uchyľovať k produkovaniu 
alebo šíreniu klamstiev, rozhodol som sa nepokračovať pod vedením Danka v členstve 
v Slovenskej národnej strane a končím činnosťou v nej k 3.2.2014.         
 Ďakujem všetkým, ktorí ma v mojej práci nech už verejne či skryto podporili a želám 
každému zaangažovanému, aby v čo najkratšej dobe, napriek blokujúcim snahám 
zapredaných osôb príslušných stupňov straníckej štruktúry, získal pravdivé informácie o dianí 
v SNS a dopracoval sa k plnohodnotnému pochopeniu rysujúcich sa súvislostí. 
 

V Trenčíne 2.2.2014                    Mgr. Roman Stopka 
 
 
 


