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U Z N E S E N I A  

zo 19. zasadnutia Štátnej komisie 

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

30. november 2021 

 

Uznesenie č. 19.1.1 zo dňa 30.11.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje 

navrhovaný program rokovania. 

 

Uznesenie č. 19.1.2 zo dňa 30.11.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje návrh 

zápisnice z jej osemnásteho zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 19.2.1 zo dňa 30.11.2021 

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

informáciu o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 19.03.2022 

a zároveň informáciu o prebiehajúcom legislatívnom procese v súvislosti s voľbami 

do orgánov samosprávy obcí a s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. 

 

Uznesenie č. 19.3.1 zo dňa 30.11.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v súvislosti 

s výročnou správou politickej strany Kresťanská únia za rok 2020 prerokovala vyjadrenie 

audítorky Ing. Z. S., č. licencie 513 a konštatuje, že výročná správa politickej strany 

Kresťanská únia za rok 2020 je bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č. 19.4.1 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/020783, vedenom voči politickej strane NÁRODNÁ 

KOALÍCIA (ďalej len „politická strana“) za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 zákona 

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

(ďalej len „zákon o politických stranách“) spočívajúci v neodstránení nedostatkov 

vo výročnej správe politickej strany v lehote určenej štátnou komisiou: 

1. berie na vedomie oznámenie identifikačného údaja - mena darcu A. D. politickou 

stranou dňa 28.10.2021 a konštatuje, že výročná správa uvedenej politickej strany 

za rok 2020 je bez nedostatkov; 

2. štátna komisia zároveň konštatuje, že nedostatok výročnej správy za rok 2020, 

uvedený v bode 1, politická strana odstránila 44 pracovných (64 kalendárnych) dní 

po lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 zákona o politických stranách 

v uznesení č. 14.3.15 zo dňa 30.06.2021, ktorá márne uplynula dňom 25.08.2021; 

3. berie na vedomie vyjadrenie politickej strany k oznámeniu o začatí konania o uložení 

pokuty, doručené dňa 09.11.2021; 

4. ukladá Úradu štátnej komisie upovedomiť politickú stranu o práve vyjadriť sa 

k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 

podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, pričom lehotu na vyjadrenie k tomuto upovedomeniu 

určuje na 15 kalendárnych dní od jeho doručenia. 
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Uznesenie č. 19.4.2 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/031949, vedenom voči politickej strane Demokratická 

strana, so sídlom: Račianska 1522/69/B, 831 02 Bratislava, IČO: 30 866 880 (ďalej 

len „politická strana“) za správny delikt uvedený v § 31 ods. 10 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 prijatie daru v rozpore so zákonom o politických stranách, 

ktorého sa politická strana dopustila tým, že v priebehu roka 2019, najneskôr k 31.12.2019 

prijala na svoj bankový účet peňažné dary v celkovej hodnote 270 eur, pri ktorých politická 

strana nevedela identifikovať darcov, pričom tieto dary vrátila na bankové účty, z ktorých boli 

prijaté, až dňa 31.03.2021, t. j. 426 dní po uplynutí 30-dňovej lehoty uvedenej v § 24 ods. 2 

zákona o politických stranách, ukladá politickej strane Demokratická strana pokutu vo výške 

540 eur. 

 

Uznesenie č. 19.4.3 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č.: SVS-OVR2-2021/020338 vedenom voči politickej strane 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, so sídlom: Pionierska 1408/28, 925 22 Veľké 

Úľany, IČO: 42 173 027 (ďalej len „politická strana“), za správny delikt uvedený v § 31 ods. 

10 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 prijatie členských príspevkov 

v rozpore so zákonom o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, 

že dňa 10.06.2020 prijala od p. V. M., bytom: xxx členský príspevok vo výške 300 eur 

v hotovosti do pokladnice, dňa 10.06.2020 prijala od p. G. A., bytom: xxx členský príspevok 

vo výške 200 eur v hotovosti do pokladnice a dňa 10.06.2020 prijala od p. G. M., bytom: xxx 

členský príspevok vo výške 200 eur v hotovosti do pokladnice a tieto členské príspevky 

nevrátila členom, čím nesplnila povinnosť uvedenú v § 22 ods. 4 zákona o politických 

stranách, ukladá politickej strane STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI pokutu 

vo výške 1 400 eur. 

 

Uznesenie č. 19.4.4 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/016740, vedenom voči politickej strane SLOVENSKO 

DO TOHO !, so sídlom: Stálicová 1481/10, 040 12 Košice, IČO: 42 250 161 (ďalej 

len „politická strana“) za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 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 neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej 

strany za rok 2019 v lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 zákona o politických 

stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou, 

ktorá márne uplynula dňom 31.07.2021, neodstránila nedostatky svojej výročnej správy 

za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

- výročná správa neobsahovala účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 30 ods. 2 

písm. a) zákona o politických stranách; 

- prehľad záväzkov po lehote splatnosti nezodpovedal zákonným náležitostiam podľa 

§ 22 ods. 2, § 30 ods. 2 písm. k) zákona o politických stranách, keďže chýbala presná 

identifikácia veriteľov, presné vyčíslenie výšky záväzku pri jednotlivých veriteľoch 

a dôvody vzniku jednotlivých záväzkov; 
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- výročná správa neobsahovala správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok 

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

o preverení súladu hospodárenia strany so zákonom o politických stranách a zákonom 

č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov podľa § 30 

ods. 2 písm. n) zákona o politických stranách; 

- zoznam členov výkonného orgánu politickej strany nezodpovedal zákonným 

náležitostiam podľa § 30 ods. 2 písm. q) zákona o politických stranách, keďže 

neobsahoval adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých členov 

uvedených v zozname, 

ukladá politickej strane SLOVENSKO DO TOHO ! pokutu vo výške 500 eur. 

 

Uznesenie č. 19.4.5 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/021331, vedenom voči politickej strane SLOVENSKO 

DO TOHO !, so sídlom: Stálicová 1481/10, 040 12 Košice, IČO: 42 250 161 (ďalej 

len „politická strana“) za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 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 neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej 

strany v lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 zákona o politických stranách, 

ktorého sa politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou, ktorá márne 

uplynula dňom 26.08.2021, neodstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2020, 

spočívajúce v tom, že: 

- výročná správa neobsahovala účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 30 ods. 2 

písm. a) zákona o politických stranách; 

- výročná správa neobsahovala informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve 

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona 

o politických stranách, keďže chýbali údaje za rok 2018; 

- výročná správa neobsahovala potvrdenie Sociálnej poisťovne podľa § 30 ods. 2 písm. 

h) zákona o politických stranách; 

- prehľad záväzkov po lehote splatnosti nezodpovedal zákonným náležitostiam podľa 

§ 22 ods. 2, § 30 ods. 2 písm. k) zákona o politických stranách, keďže chýbala presná 

identifikácia veriteľov, ako aj presné vyčíslenie výšky záväzku pri jednotlivých 

veriteľoch a dôvody vzniku jednotlivých záväzkov; 

- výročná správa neobsahovala správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok 

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

o preverení súladu hospodárenia strany so zákonom o politických stranách a zákonom 

č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov podľa § 30 

ods. 2 písm. n) zákona o politických stranách; 

- zoznam členov výkonného orgánu politickej strany nezodpovedal zákonným 

náležitostiam podľa § 30 ods. 2 písm. q) zákona o politických stranách, keďže 

neobsahoval poradové čísla, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu 

osôb uvedených v zozname, 

ukladá politickej strane SLOVENSKO DO TOHO ! pokutu vo výške 1 000 eur. 
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Uznesenie č. 19.4.6 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/020724, vedenom voči politickej strane PRIAMA 

DEMOKRACIA, so sídlom: Záhorácka 1933/57, 901 01 Malacky, IČO: 42 142 237 (ďalej 

len „politická strana“), za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z. 

zákona o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o politických stranách“), t. j. za neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe 

v lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 zákona o politických stranách, ktorého sa 

politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou, t. j. do 15 pracovných dní 

odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej strany 

za rok 2020, ktorá uplynula dňom 26.08.2021, neodstránila nedostatky vo svojej výročnej 

správe za rok 2020, spočívajúce v tom, že výročná správa za rok 2020 neobsahovala: 

- účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona o politických 

stranách, 

- informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobia podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona o politických stranách, 

- informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty podľa § 30 ods. 2 

písm. d) zákona o politických stranách, 

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

nemá k 31. decembru 2020 nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom 

na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných 

príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa § 30 ods. 2 písm. h) zákona 

o politických stranách, 

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

stranách s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2 

zákona o politických stranách, keďže nie je uvedené identifikačné číslo (IČO) veriteľa, 

výška záväzku a dôvod vzniku záväzku, 

- prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb 

v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu, podľa § 30 ods. 2 písm. m) 

zákona o politických stranách, 

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

výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu hospodárenia 

strany s týmto zákonom a osobitným predpisom, podľa § 30 ods. 2 písm. n) zákona 

o politických stranách, 

- 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 podľa § 30 ods. 2 písm. p) zákona o politických stranách, 

- zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov v súlade 

s § 30 ods. 2 písm. q) zákona o politických stranách, 

ukladá politickej strane PRIAMA DEMOKRACIA pokutu vo výške 2 000 eur. 

 

Uznesenie č. 19.4.7 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/018539, vedenom voči politickej strane Strana 

zelených, so sídlom: Gorkého 130/6, 811 01 Bratislava, IČO: 00 679 259 (ďalej len 

„politická strana“) za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
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o politických stranách“), t. j. za neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej 

strany v lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 zákona o politických stranách, 

ktorého sa politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou, ktorá márne 

uplynula dňom 03.09.2021, neodstránila nedostatky svojej výročnej správy za rok 2020, 

spočívajúce v tom, že: 

- výročná správa neobsahuje účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 30 ods. 2 

písm. a) zákona o politických stranách; 

- prehľad záväzkov po lehote splatnosti nezodpovedá zákonným náležitostiam podľa 

§ 22 ods. 2, § 30 ods. 2 písm. k) zákona o politických stranách, keďže chýbajú 

identifikačné údaje veriteľov v rozsahu úplné obchodné meno, adresa sídla 

a identifikačné číslo; 

- 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 hospodárenia strany so zákonom o politických stranách a zákonom 

č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov podľa § 30 

ods. 2 písm. n) zákona o politických stranách; 

- zoznam členov výkonného orgánu politickej strany nespĺňa zákonné náležitosti podľa 

§ 30 ods. 2 písm. q) zákona o politických stranách, keďže neobsahuje adresy trvalého 

pobytu a čísla občianskeho preukazu osôb uvedených v zozname, 

ukladá politickej strane Strana zelených pokutu vo výške 1 200 eur. 

 

Uznesenie č. 19.4.8 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/021732, vedenom voči politickej strane Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska, so sídlom: Hybešova 7291/41, 831 06 Bratislava, IČO: 31 806 

520 (ďalej len „politická strana“) za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 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 neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe 

politickej strany v lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 zákona o politických 

stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou, 

ktorá márne uplynula dňom 18.08.2021, neodstránila nedostatky svojej výročnej správy 

za rok 2020, spočívajúce v tom, že: 

- v osobitnej evidencii darov a iných bezodplatných plnení podľa § 30 ods. 2 písm. g) 

zákona o politických stranách nie je uvedené miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom 

bezodplatnom plnení, 

- v prehľade záväzkov po lehote splatnosti podľa § 30 ods. 2 písm. k) zákona 

o politických stranách nie je uvedená pôžička od p. Vladimíra Zajačika, ktorá mala 

podľa evidencie pôžičiek splatnosť 25.10.2020, 

- v prehľade záväzkov po lehote splatnosti podľa § 30 ods. 2 písm. k) zákona 

o politických stranách nie sú uvedené úplné názvy alebo úplné obchodné mená, 

identifikačné čísla a adresy sídla veriteľov, 

ukladá politickej strane Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska pokutu vo výške 500 eur. 

 

Uznesenie č. 19.4.9 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/021717, vedenom voči politickej strane SDKÚ – DS – 
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Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, so sídlom: Karpatské 

námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 060 101 (ďalej len „politická strana“) 

za správny delikt uvedený v § 31 ods. 9 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 nesplnenie povinnosti uvedenej v § 22 ods. 5 zákona o politických 

stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, že ku dňu 31.03.2021 na svojom 

webovom sídle nezverejnila zoznam osôb, ktoré v kalendárnom roku 2020 prispeli na jej 

činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako 

dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase 

ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je 

vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 

platnej v čase ich prijatia, a ani nezverejnila oznámenie o tom, že strana takéto príspevky 

v kalendárnom roku 2020 neprijala, ukladá politickej strane SDKÚ – DS – Slovenská 

demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana pokutu vo výške 5 000 eur. 

 

Uznesenie č. 19.5.1 zo dňa 30.11.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala otázku 

p. Martina Macharika, týkajúcu sa rozposielania SMS správ počas volebného moratória 

a v súlade so svojim uznesením č. 41/4/3 zo dňa 24.01.2019 konštatuje, že rozposielanie SMS 

správ vopred určenému okruhu adresátov, ktoré mal odosielateľ vo svojom telefónnom 

zozname sa nepovažuje za volebnú kampaň, ale túto činnosť možno považovať 

za komunikáciu súkromného charakteru. 

 

Uznesenie č. 19.5.2 zo dňa 30.11.2021 

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

komisia“) v nadväznosti na zhoršenú epidemiologickú situáciu rozhodla, že 20. zasadnutie 

štátnej komisie v mesiaci december 2021 sa uskutoční formou hlasovania „per rollam“. 


