
U Z N E S E N I A  

z 12. zasadnutia Štátnej komisie 

pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre VIII. volebné obdobie 

28. apríla 2021 

 

Uznesenie č. 12.1.1 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje 

navrhovaný program rokovania. 

 

Uznesenie č. 12.1.2 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje návrh 

zápisnice z jej jedenásteho zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 12.2.1 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán berie na vedomie 

informáciu o možnosti účasti členov Štátnej komisie na webinári, ktorý dňa 26.5.2021 

organizuje Slovenská komora audítorov, so zameraním na audit politických strán a politických 

hnutí. 

 

Uznesenie č. 12.2.2 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia berie na vedomie informáciu o priebehu koordinačného stretnutia  

so Slovenskou komorou audítorov, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.04.2021. 

 

Uznesenie č. 12.2.3 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia berie na vedomie záznam zo svojho hlasovania per rollam  

zo dňa 15.04.2021. 

 

Uznesenie č. 12.3.1 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu MORÁLNY 

PRINCÍP SLOVENSKA (ďalej len „politická strana“), aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, spočívajúce v 

tom, že: 

• v prílohe E) prehľad o príjmoch strany nesúhlasí vyhlásenie o tom, že strana 

neprijala v roku 2019 žiadnu pôžičku, s údajom v prehľade „Príjmy k 31.12.2019“ 

na rovnakej strane v bode f/ príjmy z pôžičiek a úverov, kde politická strana uvádza 

príjem 219,38 eur; 

• v prílohe F) osobitná evidencia o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 

2, rovnako nesúhlasí vyhlásenie o tom, že strana neprijala v roku 2019 žiadnu 

pôžičku s prehľadom „Príjmy k 31.12.2019“ v prílohe E); 



• v prílohe G) osobitná evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 

6 a 7 neobsahuje dátum a miesto uzatvorenia darovacej zmluvy a číslo platobného 

účtu darcu; 

• v prílohe K) prehľad záväzkov po lehote splatnosti chýba uvedenie identifikačného 

čísla, adresy sídla veriteľa (ulica a číslo domu) a dôvod vzniku záväzku; 

Zároveň v nadväznosti na výrok audítorky uvedený v „Správe o preverení súladu 

o hospodárení politickej strany so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach pre štatutárny orgán a členov politickej strany Morálny princíp Slovenska“, podľa 

ktorého mala politická strana prijať dar „vkladom v hotovosti a následným vkladom na účet“, 

a zároveň nebol podpis na darovacej zmluve úradne osvedčený, štátna komisia vyzýva politickú 

stranu, aby vo vyššie uvedenej lehote doručila štátnej komisii svoje vyjadrenie k uvedeným 

zisteniam, predložila darovaciu zmluvu medzi darcom p. Igorom Sidorom a politickou stranou 

z roku 2019, príp. jej fotokópiu a výpis z účtu kde bude príjem daru zobrazený.  

Štátna komisia upozorňuje politickú stranu, že faktický počet členov jeho výkonného 

orgánu nedosahuje minimálny počet deviatich členov uvedený v § 6 ods. 6 zákona o politických 

stranách. 

 

Uznesenie č. 12.3.2 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán berie na vedomie 

doručenie výročnej správy politickej strany SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana 

vlastencov za rok 2019 bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č. 12.3.3 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu SOLIDARITA – 

Hnutie pracujúcej chudoby, aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

odstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

- osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení (bod 14 výročnej správy) 

neobsahuje číslo platobného účtu strany, číslo platobného účtu darcu a dátum a miesto 

uzavretia darovacej zmluvy; 

- vo výročnej správe sa nachádza rozpor medzi údajom uvedeným v osobitnej evidencii 

darov a iných bezodplatných plnení, podľa ktorého politická strana prijala iba dva dary 

v celkovej výške 14 700 eur, a údajom v prehľade o príjmoch (bod 12. výročnej správy) 

v bode b. „príjmy z darov a IBP“ uvádza príjmy 17 920 eur, z uvedeného vyplýva,  

že dary, resp. iné bezodplatné plnenia v hodnote 3 220 eur, nie sú vykázané v evidencii 

darov a iných bezodplatných plnení; 

- výročná správa neobsahuje potvrdenie daňového úradu a zdravotnej poisťovne Dôvera, 

že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok 

na poistnom na zdravotné poistenie. 

 

Uznesenie č. 12.3.4 zo dňa 28.04.2021 



Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu Strana zelených 

(ďalej len „politická strana“), aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

odstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

- v bode E) prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1 zákona o politických 

stranách (str. 3), nesúhlasí výrok o celkových príjmoch strany 1201,77 eur s prehľadom 

uvedeným nižšie, kde sú jediné príjmy z členských príspevkov 1200 eur; 

- výročná správa neobsahuje osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov 

podľa § 22 ods. 2 zákona o politických stranách; 

- výročná správa neobsahuje potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne 

a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na 

daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na 

sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; 

- výročná správa neobsahuje osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 

zákona o politických stranách, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, 

ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou 

mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie, 

- bod K) prehľad záväzkov po lehote splatnosti neobsahuje identifikačné číslo a adresu 

sídla veriteľa; 

- výročná správa neobsahuje prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za 

jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu; 

- výročná správa neobsahuje správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy 

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení 

súladu o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom; 

- výročná správa neobsahuje adresu webového sídla strany; 

- výročná správa neobsahuje zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo 

poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 

eur vrátane dane z pridanej hodnoty; 

- výročná správa neobsahuje zoznam členov výkonného orgánu strany podľa 

zaregistrovaných stanov; 

- v prílohe č. 4 politická strana odkazuje na neplatný zákon o verejnom obstarávaní; 

- výročná správa obsahuje nesúlad medzi vyhlásením o neuskutočnení transakcie 

s personálne spriaznenou osobou Timonity s.r.o. na strane 31, pričom na strane 4 

politická strana vykazuje plnenie v sume 1 930,77 eur so spoločnosťou Timonity s.r.o. 

 

Uznesenie č. 12.3.5 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu SLOVENSKO  

DO TOHO !, aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy odstránila 

nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, spočívajúce v tom, že výročná správa 

neobsahuje: 

- účtovnú závierku overenú audítorom, 



- informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

- informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty, 

- prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1 zákona o politických stranách, 

- osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2 zákona 

o politických stranách, 

- osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona 

o politických stranách, 

- potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá 

k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na 

zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných 

príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 

- počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá, 

- osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 zákona o politických 

stranách, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok 

minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená 

pre príslušné účtovné obdobie, 

- prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa 

v rozsahu podľa § 22 ods. 2 zákona o politických stranách, výšky záväzku a dôvodu jeho 

vzniku, 

- účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným 

spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

- prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb 

v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu, 

- správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany 

s týmto zákonom a osobitným predpisom, 

- adresu webového sídla strany, 

- zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom 

kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej 

hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo 

poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o 

fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné 

číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a 

adresu sídla, 

- zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením 

poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho 

preukazu všetkých členov uvedených v zozname. 

 

Uznesenie č. 12.3.6 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala 

doručený dokument zo dňa 31.03.2021 od politickej strany Strana práce, posúdila  

ho ako výročnú správu za rok 2019 a podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 



stranách“) vyzýva politickú stranu Strana práce, aby v lehote 20 pracovných dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, spočívajúce  

v tom, že výročná správa nie je podpísaná štatutárnym orgánom politickej strany, a zároveň 

neobsahuje: 

- účtovnú závierku overenú audítorom, 

- informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobia, 

- informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

- informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty, 

- prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1 zákona o politických stranách, 

- osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2 zákona 

o politických stranách, 

- osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona 

o politických stranách, 

- počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá, 

- osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 zákona o politických 

stranách, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok 

minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená 

pre príslušné účtovné obdobie, 

- prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v 

rozsahu podľa § 22 ods. 2 zákona o politických stranách, výšky záväzku a dôvodu jeho 

vzniku, 

- účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným 

spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

- prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb 

v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu, 

- správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany 

s týmto zákonom a osobitným predpisom, 

- adresu webového sídla strany, 

- zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom 

kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej 

hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo 

poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o 

fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné 

číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a 

adresu sídla, 

- zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením 

poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho 

preukazu všetkých členov uvedených v zozname. 

 

 

 



Uznesenie č. 12.3.7 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu ŠANCA,  

aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky svojej 

výročnej správy za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

- v osobitnej evidencii príjmov z pôžičiek chýba dátum prijatia pôžičky; 

- v osobitnej evidencii darov nie je uvedené číslo platobného účtu darcu, číslo platobného 

účtu strany, informácia podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách a pri daroch 

prijatých od p. V. N. a p. D. B. nie je uvedené miesto a dátum uzavretia darovacej 

zmluvy; 

- v osobitnej evidencii iných bezodplatných plnení sú nesprávne zamieňané pojmy „dar“ 

a „iné bezodplatné plnenie“ a nie je uvedený popis iných bezodplatných plnení; 

- v prehľade záväzkov po lehote splatnosti nie je uvedený dôvod vzniku záväzkov, IČO  

a adresy sídla veriteľov. 

 

Uznesenie č. 12.3.8 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu Demokratická 

strana (ďalej len „politická strana“), aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto 

výzvy odstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

- účtovná závierka je predložená len vo fotokópii; 

- potvrdenia daňového úradu, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne sú predložené 

len vo fotokópii; 

- výročná správa obsahuje rozpor medzi údajom v časti F) kde uvádza 10 jednotlivých 

pôžičiek po splatnosti v celkovej sume 24 580 eur z predchádzajúcich období a v časti 

K) kde strana uvádza, že neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti; 

- správy audítora sú všetky predložené vo fotokópii. 

Zároveň v nadväznosti na výrok audítorky uvedený v „Správe nezávislého audítora  

pre štatutárny orgán politickej strany Demokratická strana“ v časti „Zdôraznenie 

skutočnosti“, podľa ktorého mala politická strana prijať členský príspevok v úhrnnej výške 170 

eur vkladom hotovosti na účet, a zároveň politická strana mala prijať dary od fyzických osôb 

v úhrnnej výške 270 eur, pri ktorých politická strana nevedela uviesť identifikačné údaje darcu, 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán vyzýva politickú stranu,  

aby sa k uvedeným zisteniam vo vyššie uvedenej lehote vyjadrila. Štátna komisia zároveň vyzýva 

politickú stranu na predloženie všetkých účtovných dokladov, týkajúcich sa uvedených príjmov, 

najmä dokladov o čase ich pripísania na účet politickej strany, poskytovateľoch týchto 

príspevkov, informácií o ich použití, ako aj prípadných dokladov o zákonnom naložení s týmito 

prostriedkami podľa § 22 ods. 4, resp. § 24 ods. 2 zákona o politických stranách. 

 

 

 



Uznesenie č. 12.3.9 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30  

ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) vyzýva politickú stranu SDKÚ - DS - 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, aby v lehote 15 pracovných 

dní odo dňa doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, 

spočívajúce v tom, že: 

- prehľad záväzkov po lehote splatnosti podľa § 30 ods. 2 písm. k) zákona o politických 

stranách nespĺňa náležitosti podľa § 22 ods. 2 zákona o politických stranách - chýbajú 

identifikačné údaje veriteľov (mená a priezviská fyzických osôb, ako aj obchodné mená 

právnických osôb sú neúplné, pri fyzických osobách chýbajú adresy trvalého pobytu,  

pri právnických osobách chýbajú adresy sídla a identifikačné čísla); 

- výročná správa neobsahuje účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana 

založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom za účtovné obdobie roku 2019 podľa  

§ 30 ods. 2 písm. l) zákona o politických stranách, ani vyhlásenie o tom, že strana takúto 

obchodnú spoločnosť v danom roku nezaložila, ani sa nestala jej jediným spoločníkom; 

- výročná správa neobsahuje adresu webového sídla strany podľa § 30 ods. 2 písm. o) 

zákona o politických stranách; 

- výročná správa neobsahuje zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo 

poskytli službu v kalendárnom roku 2019 v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur 

vrátane dane z pridanej hodnoty podľa § 30 ods. 2 písm. p) zákona o politických 

stranách ani vyhlásenie o tom, že strana v danom roku takýchto dodávateľov nemala; 

- výročná správa neobsahuje zoznam členov výkonného orgánu strany podľa 

zaregistrovaných stanov podľa § 30 ods. 2 písm. q) zákona o politických stranách. 

 

Uznesenie č. 12.3.10 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) vyzýva podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov politickú stranu DOMA DOBRE, aby v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložila štátnej komisii svoju výročnú správu 

za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 12.3.11 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) vyzýva podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov politickú stranu MÁME TOHO DOSŤ!, aby v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložila štátnej komisii svoju výročnú správu 

za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 12.3.12 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) vyzýva podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov politickú stranu PRIAMA DEMOKRACIA, aby v lehote 



15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložila štátnej komisii svoju výročnú 

správu za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 12.3.13 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) vyzýva podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov politickú stranu Rómska iniciatíva Slovenska,  

aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložila štátnej komisii svoju 

výročnú správu za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 12.3.14 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) vyzýva podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov politické hnutie Slovenská liga, aby v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložilo štátnej komisii svoju výročnú správu 

za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 12.3.15 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) vyzýva podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov politickú stranu Strana mladých ľudí, aby v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložila štátnej komisii svoju výročnú správu 

za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 12.3.16 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov vyzýva politickú stranu Ľudová strana Pevnosť Slovensko, aby v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky svojej výročnej správy  

za rok 2020, spočívajúce v tom, že informácia o finančnej situácii za rok 2018 nesúhlasí 

s údajmi uvedenými vo výročnej správe za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 12.3.17 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa § 30 ods. 6 

zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov vyzýva politickú stranu STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA – SMS (ďalej len 

„politická strana“), aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy odstránila 

nedostatky svojej výročnej správy za rok 2020, spočívajúce v tom, že vo výročnej správe  

sa nachádza nesúlad medzi údajmi uvedenými v evidencii členských príspevkov, podľa ktorých 

politická strana prijala v roku 2020 členské príspevky v celkovej výške 550 eur a medzi údajmi 

v iných častiach výročnej správy ako napr. v tabuľke prehľad o majetku, v účtovnej závierke, 

v prehľade o príjmoch strany a v „Evidencii členských príspevkov v roku 2020“, podľa ktorých 

politická strana prijala členské príspevky v celkovej výške 600 eur. 

 



Uznesenie č. 12.3.18 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) berie na vedomie čiastočné odstránenie nedostatkov výročnej správy politickej 

strany VLASŤ (ďalej len „politická strana“) a konštatuje, že údaje, ktoré sú súčasťou 

Odstránenia nedostatkov vo výročnej správe, sú v nesúlade s inými údajmi v pôvodnej výročnej 

správe. 

Z tohto dôvodu štátna komisia podľa § 30 ods. 6 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“) vyzýva politickú stranu VLASŤ (ďalej len „politická strana“), aby v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy odstránila nedostatky výročnej správy za rok 

2019, spočívajúce v tom, že:  

• prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1 zákona o politických stranách 

podľa § 30 ods. 2 písm. e) zákona o politických stranách, uvedený v bode 6 (str. 1/6) 

a v bode 13 (str. 4/6) pôvodnej výročnej správy je podhodnotený o sumu darov vo 

forme prijatých preddavkov v celkovej výške 11 656,77 eur (bod 3 Odstránenia 

nedostatkov vo výročnej správe); 

• osobitná evidencia darov vo forme prijatých preddavkov (bod 3 Odstránenia 

nedostatkov vo výročnej správe) nespĺňa náležitosti podľa § 23 ods. 6 zákona 

o politických stranách podľa § 30 ods. 2 písm. g) zákona o politických stranách – 

chýbajú miesta a dátumy uzavretia darovacích zmlúv, čísla účtu darcov a číslo účtu 

politickej strany. 

 

Uznesenie č. 12.4.1 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) v konaní č.: SVS-OVR2-2021/003705 vedenom voči politickému hnutiu 

Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava,  

IČO: 00586846 (ďalej len „politické hnutie“), za správny delikt uvedený v § 31 ods. 10 zákona 

o politických stranách, t. j. za prijatie iných bezodplatných plnení v rozpore so zákonom  

o politických stranách, ktorého sa politické hnutie dopustilo tým, že dňa 19.12.2019 prijalo  

iné bezodplatné plnenie od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, so sídlom 

Amurská 71, Bratislava, IČO: 37999991, právnickej osoby zriadenej zákonom č. 578/2004  

Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vo forme užívania reklamnej plochy v hodnote 150 eur, čo je v rozpore s § 24 ods. 1 

písm. e) zákona o politických stranách a dňa 13.11.2019 prijalo iné bezodplatné plnenie od 

Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, IČO: 00151491, so sídlom Nám. Alexandra 

Dubčeka 1, Bratislava, právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát,  

vo forme poskytnutej zľavy za nájom v hodnote 748 eur, čo je v rozpore s § 24 ods. 1 písm. b) 

zákona o politických stranách ukladá pokutu vo výške 1796 eur (slovom: 

tisícsedemstodeväťdesiatšesť eur) 

Štátna komisia ukladá Úradu štátnej komisie vyhotoviť a zaslať politickému hnutiu 

písomné vyhotovenie rozhodnutia. 

 



Uznesenie č. 12.4.2 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začína konanie  

o uložení pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“), t. j. za nepredloženie výročnej správy v lehote uvedenej v § 30 ods. 1 zákona  

o politických stranách voči politickej strane DOMA DOBRE, so sídlom: Plavecké Podhradie 

258, 906 36 Plavecké Podhradie, IČO: 30 794 331, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať 

politickej strane oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť 

politickú stranu o jej procesných právach uvedených v § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom lehotu na 

vyjadrenie k tomuto oznámeniu určuje štátna komisia na 15 kalendárnych dní od doručenia. 

 

Uznesenie č. 12.4.3 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začína konanie  

o uložení pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“), t. j. za nepredloženie výročnej správy v lehote uvedenej v § 30 ods. 1 zákona  

o politických stranách voči politickej strane MÁME TOHO DOSŤ !, so sídlom: Gyňov 193, 

04414 Gyňov, IČO: 52 705 897, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane 

oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politickú stranu  

o jej procesných právach uvedených v § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom lehotu na vyjadrenie k tomuto 

oznámeniu určuje štátna komisia na 15 kalendárnych dní od doručenia. 

 

Uznesenie č. 12.4.4 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začína konanie  

o uložení pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“), t. j. za nepredloženie výročnej správy v lehote uvedenej v § 30 ods. 1 zákona  

o politických stranách voči politickej strane PRIAMA DEMOKRACIA, so sídlom: Záhorácka 

1933/57, 90101 Malacky, IČO: 42 142 237, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej 

strane oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politickú 

stranu o jej procesných právach uvedených v § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom lehotu na vyjadrenie k tomuto 

oznámeniu určuje štátna komisia na 15 kalendárnych dní od doručenia. 

 

Uznesenie č. 12.4.5 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začína konanie  

o uložení pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“), t. j. za nepredloženie výročnej správy v lehote uvedenej v § 30 ods. 1 zákona  

o politických stranách voči politickej strane Rómska iniciatíva Slovenska, so sídlom: 

Čiernovodská 5231/6, 82107 Bratislava, IČO: 31 787 193, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať 

politickej strane oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť 



politickú stranu o jej procesných právach uvedených v § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom lehotu na 

vyjadrenie k tomuto oznámeniu určuje štátna komisia na 15 kalendárnych dní od doručenia. 

 

Uznesenie č. 12.4.6 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začína konanie  

o uložení pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“), t. j. za nepredloženie výročnej správy v lehote uvedenej v § 30 ods. 1 zákona  

o politických stranách voči politickému hnutiu Slovenská liga, so sídlom: Šamorínska 10314/10, 

82106 Bratislava, IČO: 30 797 217, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickému hnutiu 

oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politickú stranu  

o jej procesných právach uvedených v § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom lehotu na vyjadrenie k tomuto 

oznámeniu určuje štátna komisia na 15 kalendárnych dní od doručenia. 

 

Uznesenie č. 12.4.7 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán začína konanie  

o uložení pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických 

stranách“), t. j. za nepredloženie výročnej správy v lehote uvedenej v § 30 ods. 1 zákona  

o politických stranách voči politickej strane Strana mladých ľudí, so sídlom: Karpatské 

námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, IČO: 30 792 771, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať 

politickej strane oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť 

politickú stranu o jej procesných právach uvedených v § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom lehotu  

na vyjadrenie k tomuto oznámeniu určuje štátna komisia na 15 kalendárnych dní od doručenia. 

 

Uznesenie č. 12.5.1 zo dňa 28.04.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“) prerokovala žiadosť politickej strany Strana tolerancie a spolunažívania (ďalej  

len „politická strana“) o odklad termínu na predloženie výročnej správy politickej strany  

za rok 2020 a konštatuje, že žiadosti nemožno vyhovieť, nakoľko termín na predloženie 

výročných správ za rok 2020 je stanovený zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách  

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) 

v § 34h ods. 2, a to do 31.5.2021, pričom zákon o politických stranách, a ani žiadny iný právny 

predpis neumožňuje štátnej komisii v individuálnych prípadoch tento termín akokoľvek meniť. 

Štátna komisia zároveň berie na vedomie novú adresu politickej strany pre písomný 

styk, a to adresu Mlynárska 13, 925 23 Jelka. 

 

Uznesenie č. 12.5.2 zo dňa 28.04.2021 

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala žiadosť 

politickej strany Kresťanská únia (ďalej len „politická strana“) o metodické usmernenie 

k financovaniu politickej strany a pre riadne posúdenie žiadosti ukladá Úradu štátnej komisie 



vyžiadať od politickej strany zmluvu a daňový doklad, na základe ktorých prijala uvedené 

finančné prostriedky od ECPM a doklady o súvisiacich finančných transakciách. 

 

 

  


