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Záznam	z	vystúpenia	podpredsedu	SNS	Mgr.	Romana	Stopku	na	stretnutí	v	Žiline	dňa	14.6.2013	

Dámy	 a	 páni,	 verím,	 že	 sme	 sa	 tu	 zišli	 tí,	 ktorým	 ide	 o	suverenitu,	 zvrchovanosť,	 nezávislosť	 a	
celistvosť	Slovenskej	republiky.		

Dnešný	 deň	 považujem	 za	 deň	 nula,	 teda	 východiskový	 deň	 začiatkov	 kolektívneho	 čelenia	
privatizačným,	 deštrukčným	 tendenciám	 JUDr.	 Danka	 v	 predsedníctve	 SNS.	 Od	 vylúčenia	 čestného	
predsedu	Jána	Slotu	ubehol	určitý	čas	-	takmer	dva	mesiace	a	moje	pochmúrne	vízie	a	predpoklady	
sa	 postupne	 napĺňajú.	 Cieľavedomá	 čistka	 v	 strane	 zameraná	 na	 vybudovanie	 nekontrolovateľnej	
moci	 a	 rozhodovacej	 právomoci	 úradujúceho	 predsedu	 Danka	 a	 to	 dokonca	 pod	 rúškom	
demokratizácie	 vzťahov,	 pokračuje.	 Tí,	 ktorí	 oddane	 a	 obetavo	 dlhé	 roky	 pracovali	 sa	 stávajú	
nepohodlnými,	 ba	 dokonca	 sú	 zbavovaní	 a	 vytláčaní	 z	 funkcií	 a	z	Dankovej	 svojvôle	 sa	 objavujú	 na	
scéne	predsedníctva	strany	osoby,	ktoré	v	podstate	pre	Slovenskú	národnú	stranu	zatiaľ	nič,	okrem	
úzkych	 vzťahov	 s	 úradujúcim	 predsedom,	 nevykonali.	 Základné	 kritérium	 výmenných	 postupov	
spočíva	v	premise	 -	buď	 lojálny,	nekritizuj	a	 s	ovisnutou	hlavou	sa	staraj	o	 realizáciu	pokynov	pána	
všemocného,	lebo	on	vie	všetko	najlepšie.	Áno,	som	presvedčený,	že	tento	pán	dobre	vie,	ako	stranu	
zbaviť	 nezávislosti,	 potichu	 odstrániť	 jej	 pronárodnú	 orientáciu,	 zviesť	 ju	 na	 cesty	 vytvárania	 a	
podpory	 spoločenského	 chaosu.	 Pospájaním	 čriepkov	 z	 doposiaľ	 v	 strane	 vykonaného,	 ale	 aj	
odkladaného	 od	 nástupu	 nového	 predsedu,	 celkom	 ľahko	 možno	 prísť	 k	 vývodu,	 že	 práve	 na	
naplnenie	takéhoto	cieľa	sa	pán	JUDr.	Danko	sústredil	a	klamom	si	vyslúžil	dnešný	stranícky	post.	Je	
mi	 ťažko	 vyslovovať	 takéto	 slová.	 Sám	 som	 bol	 presvedčený,	 že	 pán	 doktor	 Danko	 bude	 pre	 SNS	
prínosom	a	hlasoval	som	za	jeho	zvolenie	za	predsedu	strany.	Prax	ukázala,	že	som	sa	kruto	zmýlil.	A	
nič	 nepomáha	 ani	 pomyslenie,	 že	 som	 sa	 nemýlil	 sám.	 Dnes	 ma	 ťaží	 predstava,	 že	 SNS	 a	 tým	 aj	
záujem	 celého	 nášho	 starobylého	 národa	 sa	 postupnými	 krokmi	 dostáva	 do	 rúk	 tieňov	
vychádzajúcich	 zo	 záhrobia	 protinárodných	 úsilí	 spred	 Prvej	 svetovej	 vojny,	 rozmnožených	 o	
novodobých	manipulátorov,	ktorých	cieľovým	programom	je		likvidovať	všetko	národne	orientované	
úsilie.	 Slová,	 ktoré	 na	 všetky	 strany,	 cez	 ochotné	 masmediálne	 prostriedky	 medzi	 ľudí	 chrlia	
profesionálni	 manipulátori	 ľudského	 vedomia	 a	 poznania,	 sú	 neraz	 ľubozvučné,	 ale	 zavádzajú	 a	
zvádzajú	 nás,	 ako	 reči	 rajského	 hada,	 na	 cestu	 deštrukcie	 národnej	 štátnosti.	 Ak	 nevyslovíme	 svoj	
názor	otvorene,	 ak	nebudeme	konať,	ukradnú	nám	nielen	 stranu,	 ale	aj	 celú	 republiku	 rovno	 spod	
vlastných	rúk.	Zámer	majú	nekompromisný	a	na	 jeho	realizáciu	si	vybrali	 ľudí,	z	 ich	pohľadu	naozaj	
dobre.	Nie	nadarmo	sa	už	v	minulosti	vravelo,	horší		od	Turka		je	Turčín	Poničan.			

Danko,	ako	vyštudovaný	znalec	právnych	noriem,	stavajúci	sa	do	pozície	ochrancu	demokracie	nielen	
v	našej	strane,	nás	straníkov	nevedno	prečo	tlačí		mimo	normy	bežných	demokratických	postupov	a	
vzťahov.	 Pričom	 jeho	 vysvetlenia	 sú	 blízke	 hrozivej	 predstave,	 že	 zákonom	 je	 jeho	 vlastný	 názor.	
Neakceptuje	 rozhodnutia	 snemom	volených	orgánov.	 Svojich	dosadených,	 súkromných	vyvolencov,	
stavia	 nad	 demokraticky,	 snemom	 zvolených	 členov	 predsedníctva.	 Dosahuje	 tak,	 práve	 pomocou	
nich,	 sebe	 prospešnú	 väčšinu	 a	 takouto	 kvázidemokratickou	 prevahou	 si	 bohorovne	 odvoláva	
snemom	zvolených	predstaviteľov,	ignoruje	stanoviská	a	návrhy	snemom	zvolených	orgánov.	Čím	aj	
tieto	 orgány	 stavia	 do	 pozície	 akýchsi,	 dekórum	 demokracie	 tvoriacich	 štatistov	 a	 bezvýznamných	
figúrok.	Ako	ináč	nazvať	nerešpektovanie	rozhodnutia	ÚKRK		vo	veci	trenčianskeho	podnetu?	Viem,	
že	 sa	 nájdu	 hlasy,	 ktoré	 označia	 moje	 názory,	 v	 lepšom	 prípade,	 za	 zbytočnú	 dramatizáciu	
existujúceho	stavu.	Ale	varujem	všetkých	ľahkoverných.	S	jedlom	rastie	chuť.		
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Členská	základňa	SNS	bola	nateraz	zatlačená	do	rokliny,	kde	je	obmedzená	informovanosť.	Straníckej	
verejnosti	 sú	dostupné	 iba	 tie	 informácie,	 ktoré	hlásajú	Dankovi	 	 kooptáši,	 či	 Tí,	 ktorí	 sa	 ešte	pred	
nedávnom	 	 zákerne	 líškali	 čestnému	 predsedovi	 Jánovi	 Slotovi	 a	 dnes	 zas	 horlivo	 medlia	 ruky	
Andrejovi	 Dankovi.	 V	 tejto	 informačnej	 izolácii	 bola	 tiež	 rozbehnutá	 nová	 metodika	 postupu	
dankovcov.	 Rozbehli	 masové	 prijímanie	 nových	 členov	 do	 strany,	 zrejme	 s	 cieľom	 získať	 početnú	
prevahu	 na	 úrovni	 členskej	 základne.	 Pozrite	 si,	 čo	 i	 len	 zbežne,	menné	 zoznamy	 novoprijímaných	
členov	strany,	usporiadané	podľa	abecedy.	Neviem,	či	 sa	nájde	niekto	súdny,	komu	by	tie	zoznamy	
nevnukli	myšlienku	o	vytváraní	rodinných	klanov.	Ale	nie	sme	všetci	takí	 ľahostajní	a	nevšímaví	ako	
by	sa	pánovi	Dankovi	hodilo.	Márne	bude	dúfať,	že	nás	udrží	v	informačnej	izolácii	o	ktorú	sa	vytrvalo	
snaží	administratívnymi	opatreniami	a	pokynmi	na	ovládnuté	stupne	straníckej	hierarchie.	Dankovci	
očakávajú,	 že	 ich	 informačnú	 blokádu	 neprekonáme	 a	 stroskotáme	 na	 ľudskej	 ľahostajnosti,	 či	
nedostatku	 aktivity,	 pričom	 oni,	 chytráci,	 jednoduchým	 spôsobom	 zneužijú	 informačný	 aparát	
vybudovaný	 za	 Slotu.	 Na	 kontrolu	 prenikania	 informácií	 použijú	 Dankovi	 zaviazaných	 ale	 aj	
ľahkoverných	 ľudí	 a	 s	 ich	 úsilím	 neprepustia	 žiadne	 iné	 názory	 okrem	 tých,	 ktoré	 budú	 velebiť	 a	
preferovať	pána	Danka,	alebo	ho	aspoň	nebudú	kritizovať	a	nebudú	sa	pokúšať	odhaliť	jeho	skutočné	
ciele.	Výsledok	tohto	stretnutia	za	a	proti	demokracii,	spočíva	na	nás.	Na	našej	aktivite.	Nenadarmo	
sa	vravieva:	Hlas	ľudu	hlas	Boží.	Ak	budeme	postupovať	aktívne,	ľudia	sa	dozvedia	pravdu	a	budú	sa	
môcť	 slobodne	 rozhodnúť.	Ak	budeme	mlčať,	 ak	nič	nepodnikneme,	ak	 si	nevytvoríme	svoj	 systém	
informovania	 straníckej	 verejnosti,	 prehráme	 tento	 historický	 boj	 o	 pravdu	 a	 nečestní	 víťazi	 opäť	
povedú	slovenský	národ	do	područia	šovinistov.	Pravda	sa	sama	o	sebe	nepresadí.	Bez	práce	nie	sú	
koláče.	 Pre	 nikoho.	 Ani	 pre	 nás.	 Zatiaľ	 vyhráva	 druhá	 strana,	 pretože	 nás	 prekvapila	 svojou	
vierolomnosťou.	Zatiaľ	sa	im	darí	držať	pravdu	v	izolácii,	ale	tlak	informačného	hladu	narastá,	hrniec	
pomaličky	začína	kypieť.	Stále	viac	členov	sa	pýta,	kam	nás	 to	chcú	dostať	a	kto	 je	 skrytý	 za	 týmto	
hanebným	 postupom	 a	 protinárodným	 cieľom.	Musíme	 ľuďom	 vysvetľovať	 čo	 sa	 stalo.	 O	 spôsobe	
vedenia	strany	sa	už	teraz	veľa	diskutovať	nedá,	pretože	Danko	nevedie,	on	systematicky	od	vedenia	
odstavuje	a	to	pekne	poporiadku,	zhora.	Najskôr	čestného	predsedu,	potom	izoloval	podpredsedov	
strany	 volených	 snemom	a	 po	 odvolaní	 trenčianskeho	 krajského	predsedu	už	má	 aj	 predstaviteľov	
krajov	 pevne	 v	 rukách.	 Teraz	 plieni	 na	 postoch	 predsedov	 okresných	 rád.	 Používa	 obvinenia	
vyhrotené	 až	 do	 absurdnosti	 hodnej	 Kocúrkova.	 Tak	 napríklad,	 okresný	 predseda	 Bánoviec	 bol	
odvolaný,	 lebo	 neprijal	 "niekoho"	 za	 člena.	 Ten	 "niekto"	 bol	 však	 riadne	 prerokovaný	 na	 okresnej	
rade	v	Bánovciach	a	jeho	prihláška	bola	kvôli	príslušnosti,	ešte	vo	februári	postúpená	administratívne	
príslušnému	 okresnému	 predsedovi,	 do	 Prievidze.	 Bánovčania	 teda	 postupovali	 nanajvýš	 správne.	
Veď	 každá	 okresná	 rada	 má	 preverovaciu	 povinnosť	 voči	 uchádzačovi	 o	členstvo.	 Má	 právo	 ho	
odporučiť	alebo	neodporučiť.	Následne	bol	pán	"niekto"	za	člena	prijatý,	ale	nie	v	Prievidzi	ako	by	sa	
očakávalo,	ale	v	Nitre	(	úplne	iný	nielen	okres,	ale	aj	kraj	)		a	takýto	cezpoľný	bol	Dankom	dosadený	za	
nového		okresného	predsedu	v	Bánovciach.	Takýmito	nedemokratickými	personálnymi	opatreniami	si	
pán	Danko	upevňuje	svoje	autoritárske	pozície.		

Ako	 vidíte,	 odpratáva	 z	 vedenia	 čestných,	 dlhoročných	 a	 zaslúžilých	 členov	 strany.	 Pýtam	 sa,	 kam	
chce	 touto	 cestou	 našu	 stranu	 doviesť???	 V	 tejto	 otázke	 treba	 hľadať	 odhaľujúce	 príznaky	 jeho	
vypätého	 úsilia!	 Ani	 sa	 radšej	 nepýtam,	 kto	 bude	 v	 tejto	 čistke	 ďalší	 na	 rade.	 Odpoveď	 je	 zrejmá.	
Bude	 to	 každý,	 kto	 chce	 presadzovať	 základné,	 historicky	 dané	 hodnoty	 a	 pronárodné	 smerovanie	
SNS.	 Tie	 sú	 našou	 verejnosťou	 ctené	 a	 žiadané.	 Preto	 je	 pre	 manipulátorov	 dôležité	 paralyzovať	
stranu,	ktorá	má	tieto	hodnoty	už	historicky	vo	svojom	programe.	Preto	sa	snažia	odtrhnúť	SNS	od	
bytostných	 záujmov	 Slovenského	 národa.	 Tomuto	 cieľu	 poslúžia	 všetci	 dankovci	 skôr,	 než	 aj	 ich	
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samotných	 odkopnú.	 Stane	 sa	 tak,	 ako	 hovorievajú	 osvietení	 bratia	 Česi:	 Mouřenín	 posloužil,	
mouřenín	může	jít.	

Danko	tvrdí,	že	 iba	používa	stanovy.	Ja	však	tvrdím,	že	stanovy	zneužíva,	 lebo	v	jeho	rukách	sa	stali	
nedemokratickým,	pre	SNS	smrtonosným	nástrojom	a	používa	ich	ako	surový	pytliak	ťažký	guľomet,	
pri	poľovačke	na	zajace.	Bezohľadne	páli	na	všetko,	čo	nestojí	za	ním.	Pre	koho	čistí	pole	slovenskej	
politickej	scény	od	národných	prvkov?		

Aby	 sa	 predišlo	 takýmto	 znevažovaniam	 je	 potrebné	 zastaviť	 avantúry	 kooptantov	 dankovského	
razenia,	vytvoriť	a	snemom	schváliť	aktuálny,	dlhodobý	cieľový	program	strany	na	základe	tradičných	
národných	 hodnôt.	 Je	 naozaj	 až	 zarážajúce	 si	 spätne	 uvedomiť	 s	akou	 sériou	 výhovoriek	 a	 s	 akou	
vytrvalosťou	 Danko	 i	jeho	 prisluhovači,	 pod	 rôznymi	 zámienkami,	 odkladali	 tvorbu	 programu.	
Dokonca	sa	nerozpakovali	 svojim	hlasovaním	 jeho	tvorbu	nakoniec	až	zastaviť.	Čo	 im	asi	 tak	mohlo	
prekážať	 na	 tvorbe	 takéhoto	 dokumentu	 ak	 nie	 jeho	 autoritatívnosť	 daná	 rozhľadenými	 tvorcami,	
jeho	záväznosť	stanovená	Snemom	strany,	či	určujúca	zodpovednosť	pre	všetky	úrovne	funkcionárov,	
znemožňujúca	zapredanectvo?		

Dámy	 a	 páni,	 vidím	 jediné	 východisko:	 Zbaviť	 nehodného,	 pomýleného	 pána	 možnosti	 ovládať	
stranu.		

Bude	 nevyhnutné	 aktualizovať	 stanovy	 strany	 tak,	 aby	 už	 nikdy	 nemohli	 byť	 zneužité,	 pretože	
pôvodný	 predpoklad	 ich	 tvorcov,	 že	 totiž	 budú	 užitočným	 nástrojom	 v	 rukách	 džentlmenov,	 sa	 v	
rukách	pána	Danku	zmenil	na	nástroj	diktatúry.		

	

	


