
Tzv. richtársky kódex Slovenskej národnej strany pomenúva základné hodnotové prvky, podľa ktorých 
by sa mal riadiť kandidát SNS na starostu či primátora, alebo kandidát, ktorého SNS podporí. Tieto 

pravidlá by mal každý primátor či starosta mať na zreteli a spravovať veci verejné tak, aby sa pod jeho 
vedením obyvateľom žilo lepšie a aby ich obec či mesto bolo tým najlepším miestom pre život.  

1/
Richtár dobre pozná dobre svoju obec, jej problémy i jej obyvateľov. Nekumuluje verejné funkcie, 
všetok pracovný čas venuje rozvoju a spravovaniu obce a jej záujmy nadraďuje nad svoje osobné 

záujmy. Richtár má patričný stupeň vzdelania, ako zákon káže, ale vzdelanie si neustále dopĺňa 
a prehlbuje, tak, aby to bolo pre prospech obce a jej obyvateľov. 

2/
Richtár je spravodlivý, nerobí rozdiely medzi obyvateľmi, nemá uňho miesto žiadna diskriminácia 

ohľadom veku, pohlavia, etnickej príslušnosti či farby pleti. Striktne vyžaduje dodržiavanie pravidiel 
bez rozdielu od všetkých obyvateľov. 

3/
Richtár spravuje obchodné spoločnosti obce odborne, starostlivo a transparentne pre dobro obce a jej 
obyvateľov, neuznáva nekalé praktiky, tvrdo odmieta korupciu i rodinkárstvo. Záujmy obce povyšuje 

nad záujmy developerov či iných podnikateľských subjektov, pokiaľ by ich činnosť mala obci poškodiť. 
Nekooperuje so subjektmi, ktoré narúšajú suverenitu krajiny, pôsobia proti národnoštátnym záujmom 

Slovenskej republiky a tým aj proti záujmom obce. 

4/
Richtár chráni životné prostredie. Jeho aktivity nevedú k devastácii prostredia, neporiadku, čiernym 

skládkam a pod. Čistota a poriadok v obci sú na prvých miestach v jeho prioritách, pretože tam, 
kde výzor obce lahodí aj oku, je život pre jej obyvateľov príjemnejší. 

5/
 Richtár venuje mimoriadnu pozornosť predškolským zariadeniam a školám - pokiaľ je obec 

ich zriaďovateľom. Prioritou je preňho to, aby tieto zariadenia boli dostupné pre každého obyvateľa, 
ktorý ich služby potrebuje. Dbá o to, aby tieto zariadenia spĺňali najprísnejšie hygienické, stravovacie 

a vzdelávacie nároky.  

6/
Richtár má sociálne cítenie a jeho aktivity smerujú k pomoci starým ľuďom, dôchodcom, sociálne 

slabším rodinám, telesne či mentálne znevýhodneným osobám. Využíva všetky zákonné prostriedky 
tak, aby s pomocou obce mali títo ľudia ľahší a dôstojný život. 

7/
Richtár je vlastenec a lokálpatriot. Dbá o kultúrny rozvoj obce, udržiavanie tradícií a spoznávanie 

vlastnej histórie.  Chráni a rozvíja dejinami preverené spoločenské, kultúrne, vzdelanostné 
a ekonomické dedičstvo predkov a podporuje tých, ktorí nadväzujú na tento odkaz. 


