
Výročná správa za rok 2019

Predkladá: 
Hlas pravice, zapísaná v registri politických strán MV 
SR, č. reg.: SVS-OVR1-2019/003861
Sídlo: Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava,
IČO: 52160092

V Bratislave 5.6.2020



Hlas pravice
Čajakova 6884/18
811 05 Bratislava 
hlaspravice@hlas-pravice.sk
www.hlas-pravice.sk

A) Účtovná závierku overená audítorom, určeným Slovenskou 
komorou audítorov žrebom
zo zoznamu audítorov.

Viď príloha 1

B) Informácia o finančnej situácií politickej strany najmenej za dve 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, t. j. za rok 2017 a 2018. 

Politická strana Hlas pravice  bola Ministerstvom vnútra zaregistrovaná  
24.1.2019

C) Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení 
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, t. j. po 31. decembri 
2019.

Po skončení účtovného obdobia roka 2019, za ktorý sa vyhotovuje výročná 
správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mohli kladne 
alebo záporne ovplyvniť budúcu hospodársku a finančnú situáciu strany Hlas 
pravice.

D) Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Výsledok hospodárenia za rok 2019 bude navrhnuté zaúčtovať na účet 
nevysporiadaného výsledku hospodárenia  minulých rokov a tento návrh 
bude predložený na schválenie Predsedníctvu strany Hlas pravice.

E) Prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1 zákona o 
politických stranách.
Podľa § 22 ods. 1 zákona o politických stranách, príjmami politickej strany 
môžu byť len:

a) príjmy z členských príspevkov – 197635,- Eur 
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení – 43690,- Eur
c) príjmy z dedičstva – 0,-Eur
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo 
nehnuteľnosti - 0,-Eur
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách - 0,-Eur
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností - 0,-Eur
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu
- 0,-Eur
h) príjmy z pôžičiek a úverov - 0,-Eur
i) príspevky zo štátneho rozpočtu - 0,-Eur
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných 
predpisov - 0,-Eur
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F) Osobitná evidenciu príjmov z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2 
zákona o politických stranách.

Strana nemala v roku 2019 príjem z pôžičky alebo úveru.

G) Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 
6 a 7 zákona o politických stranách.
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H) Potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej 
poisťovne, že politická strana nemá k 31. decembru 2019 nedoplatok na 
daniach, nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na 
poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné 
dôchodkové sporenie.

Viď príloha 2

I) Počet členov politickej strany Hlas pravice k 31. decembru 2019 bol 
103.

J) Osobitná evidencia 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 je určená pre príslušné účtovné 
obdobie.

Dátum Suma Meno príjemcu Adresa 
3.12.201

9 2 000 € Adam Kordiak
Okružná 1048/46

Námesto
vo

17.12.20
19 500 € Adam Kordiak

Okružná 1048/46
Námesto
vo

19.3.201
9 150 € Andrea Mišenko

Orlov 235 Orlov

20.3.201
9 250 € Andrea Mišenko

Orlov 235 Orlov

12.12.20
19 2 000 € Andrea Mišenko

Orlov 235 Orlov

24.7.201
9 50 € Daniel Adamišin

Převorská 6 Bardejov

23.10.20
19 1 000 € Daniel Adamišin

Převorská 6 Bardejov

18.2.201
9 2 000 € František Stručka

Šancova 6865/3 
B

Bratislav
a

11.3.201
9 8 000 € František Stručka

Šancova 6865/3 
B

Bratislav
a

11.3.201
9 450 € František Stručka

Šancova 6865/3 
B

Bratislav
a

1.7.2019 25 000 € František Stručka
Šancova 6865/3 
B

Bratislav
a

19.2.201
9 250 € Ján Cirák

Hlaváčikova 35
Bratislav
a

3.5.2019 10 000 € Ján Cirák
Hlaváčikova 35

Bratislav
a

24.6.201
9 25 000 € Ján Cirák

Hlaváčikova 35
Bratislav
a

30.12.20
19 3 200 € Jan Knapik

Andrejovka 286 Orlov

12.4.201 120 € Ján Vysocký Šalgovická 54 A Ľubotice
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9
6.11.201

9 5 000 € Ján Vysocký
Šalgovická 54 A Ľubotice

20.3.201
9 160 € Jaroslav Málek

Kraskova 2
Bratislav
a

13.12.20
19 3 000 € Jaroslav Málek

Kraskova 2
Bratislav
a

19.12.20
19 2 500 € Jaroslav Málek

Kraskova 2
Bratislav
a

19.2.201
9 175 € Jaroslav Mäsiar

Malookružná 4/5 Prievidza

27.11.20
19 1 000 € Jaroslav Mäsiar

Malookružná 4/5 Prievidza

13.12.20
19 800 € Jaroslav Mäsiar

Malookružná 4/5 Prievidza

19.12.20
19 3 200 € Jaroslav Mäsiar

Malookružná 4/5 Prievidza

21.8.201
9 7 000 € Jozef Mišenko

Orlov 141 Orlov

4.12.201
9 3 000 € Jozef Mišenko

Orlov 141 Orlov

25.2.201
9 264 € Lenka Beňačková

Fialkova 25
Topoľčan
y

22.3.201
9 2 000 € Lenka Beňačková

Fialkova 25
Topoľčan
y

26.3.201
9 3 000 € Lenka Beňačková

Fialkova 25
Topoľčan
y

31.7.201
9 4 700 € Lenka Beňačková

Fialkova 25
Topoľčan
y

21.2.201
9 300 €

Ľubomír 
Ochotnický

Bystrická 64 Marianka

11.10.20
19 300 €

Ľubomír 
Ochotnický

Bystrická 64 Marianka

27.11.20
19 6 000 €

Ľubomír 
Ochotnický

Bystrická 64 Marianka

19.2.201
9 50 € Ludvík Posolda

Haanova 1
Bratislav
a

19.3.201
9 2 350 € Ludvík Posolda

Haanova 1
Bratislav
a

3.5.2019 1 650 € Ludvík Posolda
Haanova 1

Bratislav
a

2.12.201
9 5 000 € Marek Jaš

Fintická 21A Prešov

9.12.201
9 2 300 € Marek Jaš

Fintická 21A Prešov

23.12.20
19 1 700 € Marek Jaš

Fintická 21A Prešov

20.5.201
9 90 € Marián Adamišin

Kukorelliho 75 Bardejov

23.10.20
19 1 000 € Marián Adamišin

Kukorelliho 75 Bardejov

1.3.2019 300 € Marián Damankoš Kvetná 34 Prešov
29.4.201 2 000 € Marián Damankoš Kvetná 34 Prešov
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9
15.5.201

9 2 000 € Marián Damankoš
Kvetná 34 Prešov

26.2.201
9 300 € Ondrej Matej

Soľanková 19 Prešov

7.3.2019 10 000 € Ondrej Matej Soľanková 19 Prešov
9.10.201

9 5 000 € Pavol Zemko
A. Mamateja 2 Martin

16.10.20
19 2 500 € Pavol Zemko

A. Mamateja 2 Martin

30.10.20
19 1 500 € Pavol Zemko

A. Mamateja 2 Martin

19.11.20
19 1 000 € Pavol Zemko

A. Mamateja 2 Martin

18.2.201
9 300 € Radoslav Milčo

Vlčie doly 362
Dulova 
Ves

12.3.201
9 1 500 € Radoslav Milčo

Vlčie doly 362
Dulova 
Ves

2.4.2019 140 € Roman Hrnčírik Potočná 2 A Holíč
8.4.2019 5 000 € Roman Hrnčírik Potočná 2 A Holíč
29.4.201

9 2 500 € Roman Hrnčírik
Potočná 2 A Holíč

21.5.201
9 1 000 € Roman Hrnčírik

Potočná 2 A Holíč

14.6.201
9 1 500 € Roman Hrnčírik

Potočná 2 A Holíč

13.3.201
9 100 € Štefan Kužma

Gorkého 45 Prešov

13.3.201
9 3 000 € Štefan Kužma

Gorkého 45 Prešov

26.11.20
19 10 000 € Tomáš Beharka

Fínska 44 Vrútky

7.3.2019 300 € Vladimír Kažimir Nábrežná 17 Bardejov
20.8.201

9 2 400 € Vladimír Kažimir
Nábrežná 17 Bardejov

23.9.201
9 300 € Vladimír Kažimir

Nábrežná 17 Bardejov

22.10.20
19 500 € Vladimír Kažimir

Nábrežná 17 Bardejov

27.12.20
19 2 000 € Vladimír Kažimir

Nábrežná 17 Bardejov

K) 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.

FINECO PO, s.r.o., IČO: 43848303 – suma 350,- euro – účtovné služby

Tlačová agentúra Slovenskej republiky, IČO:31320414 – suma 360,- euro – 
agentúrny servis
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FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú  analýzu, s r.o. , 
IČO:17336325 – suma 2000,- euro – prieskum verejnej mienky

Po odsúhlasení saldokonta, a zistení nedostatkov politická strana 
zabezpečí nápravu a uhradí záväzky po splatnosti, ktoré neboli uhradené 
iba nedopatrením a mylnou evidenciou.

M) Prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za 
jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku v členení podľa § 3 ods. 7 
zákona 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).
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N) Správa audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy 
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o
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preverení súladu o hospodárení strany so zákonom o politických stranách 
a zákonom o volebnej kampani.

Viď príloha 3

O) adresu webového sídla politickej strany.

Webovým sídlom strany Hlas pravice je www.hlas-pravice.sk 

P) Zoznam dodávateľov, ktorí politickej strane dodali tovar alebo 
poskytli službu v roku 2019 v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur 
vrátane dane z pridanej hodnoty;

ZenithMedia s.r.o., IČO:36820946 – 126321,36- euro

MENTRA s.r.o., IČO:51453959 – 48724,- euro

Mediamedia s.r.o.,IČO:44870841 – 30759,24- euro

Q) Zoznam členov výkonného orgánu politickej strany podľa 
zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena a 
priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých 
členov uvedených v zozname. 

Členovia predsedníctva strany Hlas pravice:

Meno
Funkcia v 
strane Číslo OP

1 Matej Ondrej Ing. Soľanková 19 Prešov Predseda

2 Posolda Ludvík Mgr. Haanova 1
Bratislav
a Podpredseda

3 Hrnčirík Roman Ing. Potočná 2 A Holíč Podpredseda

4
Damanko
š Marián

PhD
r.

Ph
D. Kvetná 34 Prešov Podpredseda

5 Stručka
Františe
k Ing. Šancova 6865/3 B

Bratislav
a

Generálny 
manažér

6
Ochotnic
ký Ľubomír Ing.

MB
A Bystrická 64 Marianka Podpredseda

7
Beňačkov
á Lenka LIC. MA Fialkova 25

Topoľčan
y

Členka 
predsedníctva

8 Málek Jaroslav
JUDr
. Kraskova 2

Bratislav
a

Člen 
predsedníctva

9 Magic Viktor Ing.
Cesta na Kamzík 
37/C

Bratislav
a

Člen 
predsedníctva

10

http://www.hlas-pravice.sk/
http://www.hlas-pravice.sk/


Hlas pravice
Čajakova 6884/18
811 05 Bratislava 
hlaspravice@hlas-pravice.sk
www.hlas-pravice.sk

O) Politická strana Hlas pravice zároveň vyhlasuje,  že:

1. Predložená výročná správa obsahuje všetky náležitosti podľa 
jednotlivých ustanovení zákona . 

2. Vo vlastnom mene nepodnikala a neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom 
spoločenstve (§ 20 ods. 2 zákona o politických stranách). 

3. Nezaložila obchodnú spoločnosť ani sa nestala jediným spoločníkom 
tejto spoločnosti založenej za účelom podnikania (§ 20 ods. 3 zákona o 
politických stranách). 

4. Nemala  príjmy z podielov zo zisku z podnikania obchodnej spoločnosti 
(§ 22 ods. 1 písm. f) zákona o politických stranách), nakoľko nezaložila 
obchodnú spoločnosť, ani sa nestala jediným spoločníkom tejto spoločnosti
založenej za účelom podnikania.

V Bratislave dňa 5.6.2020

Ing. Ondrej Matej
predseda strany Hlas pravice

11

http://www.hlas-pravice.sk/


Hlas pravice
Čajakova 6884/18
811 05 Bratislava 
hlaspravice@hlas-pravice.sk
www.hlas-pravice.sk

Zoznam príloh:

Príloha 1: 

Účtovná závierku overená audítorom, určeným Slovenskou komorou 
audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.

Príloha 2:

Potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej 
poisťovne, že politická strana nemá k 31. decembru 2019 nedoplatok na 
daniach, nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na 
poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné 
dôchodkové sporenie.

Príloha 3:

Správa audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora 
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o 
preverení súladu o hospodárení strany so zákonom o politických stranách 
a zákonom o volebnej kampani.
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IČO 5 2 1 6 0 0 9 2 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  9 912,00  1 645,00  8 267,00

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002  7 680,00  1 180,00  6 500,00

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006  7 680,00  1 180,00  6 500,00

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  2 232,00  465,00  1 767,00

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  2 232,00  465,00  1 767,00

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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IČO 5 2 1 6 0 0 9 2 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  19 818,00  19 818,00

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  17 000,00  17 000,00

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  17 000,00  17 000,00

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  2 818,00  2 818,00

 
aPokladnica (211 + 213)

052  142,51 x  142,51

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  2 675,49 x  2 675,49

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  2 106,88  2 106,88

1. aNáklady budúcich období (381) 058  2 106,88  2 106,88

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  31 836,88  1 645,00  30 191,88
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IČO 5 2 1 6 0 0 9 2 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061 -41 605,00

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -41 605,00

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  71 796,88

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  960,00

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 960,00Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  70 836,88

 70 836,88Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101

Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 30 191,88Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 2 1 6 0 0 9 2 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 6 872,15 6 872,15501 01Spotreba materiálu

 1 752,08 1 752,08502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

512 05Cestovné

 175,81 175,81513 06Náklady na reprezentáciu

 266 067,07 266 067,07518 07Ostatné služby

 3 156,54 3 156,54521 08Mzdové náklady

 1 111,01 1 111,01524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 90,59 90,59527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

 1 700,00 1 700,00547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 376,93 376,93549 024Iné ostatné náklady

 1 645,00 1 645,00551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  282 947,18 282 947,18038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 2 1 6 0 0 9 2 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

 43 690,00 43 690,00646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 17,52 17,52649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 197 634,66 197 634,66664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  241 342,18 241 342,18074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -41 605,00-41 605,00075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -41 605,00-41 605,00078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 5 2 1 6 0 0 9 2 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Politická strana Hlas pravice vznikla 24.1.2019 registráciou na MV SR. Prípravný výbor politickej strany bo v zložení:  

Ing. O. Matej, Soľanková 13382/19, 08005 Prešov – splnomocnenec 

Ludvík Posolda, Haanova 2580/1, 85104 Bratislava-Petržalka – člen 

Ing. Eduard Vokál, Námestie sv. Martina 727/83, 08271 Lipany – člen 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., Kvetná 14498/34, 08001 Prešov - člen 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a 
priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Ing. Ondrej Matej - predseda 

 (3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva. 

Účtovná jednotka bola zriadená na činnosť politickej strany a túto aj v súčasnosti vykonáva. 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 

 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1  

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 
obdobia 

  

 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Politická strana nemá žiadne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

- áno 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú 
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky – nenastali žiadne zmeny. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na: 

Č. Názov položky Spôsob oceňovania 

1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: Obstarávacia cena 

2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reálna hodnota 
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4. 
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:  

Obstarávacia cena 

5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom): Reálna hodnota 

7. 
Dlhodobý finančný majetok:  

Obstarávacia cena 

8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena 

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Vlastné náklady 

10. Zásoby obstarané inak (darom): Reálna hodnota 

11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Menovitá hodnota 

12.1. Vlastné pohľadávky: Menovitá hodnota 

12.2 Kúpené pohľadávky: Obstarávacia cena 

13. Krátkodobý finančný majetok: Obstarávacia cena 

14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota 

15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: Menovitá hodnota 

16. 
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: 

Menovitá hodnota 

17. Deriváty: Menovitá hodnota 

18. 
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:  

Menovitá hodnota 

19. 
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o 

kúpe prenajatej veci: 

Obstarávacia cena 

20. 
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: 

Menovitá hodnota 

 

Účtovná jednotka má dlhodobý majetok. Pohľadávky a záväzky oceňuje menovitou hodnotou, rovnako krátkodobý finančný 
majetok, ktorý predstavujú peniaze na bankových účtoch. Rezervy a úroky z pôžičiek oceňovala účtovná jednotka očakávanou 
menovitou hodnotou. Časové rozlíšenie na strane aktív aj pasív účtovná jednotka oceňuje očakávanou menovitou hodnotou. 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu. 

Dlhodobý hmotný majetok – odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód 
používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. 

Spôsob zostavenie odpisového plánu: 

Druh majetku  doba odpisovania  Sadzba odpisov  Odpisová metóda 

Periférne zariadenie 48 mes   1/48   rovnomerný 

Nehmotný majetok 48 mes   25%/100%  lineárny 

 

 (5) V účtovnej závierke za rok 2019 je vytvorená rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom. 
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie. 

 

 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 

náklady na 

vývoj  

Softvér Oceniteľné 

práva 

Goodwill Ostatný 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Obstarávaný 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Poskytnuté 

preddavky 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Prírastky     7680   7680 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 

obdobia 

    7680   7680 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Prírastky     1180   1180 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 

obdobia 

    1180   1180 

Opravná položka 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         
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Stav na konci účtovného 

obdobia 

        

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Stav na konci účtovného 

obdobia 

    6500   6500 

 

 

 

 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 

náklady na 

vývoj  

Softvér Oceniteľné 

práva 

Goodwill Ostatný 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Obstarávaný 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Poskytnuté 

preddavky 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 

obdobia 

        

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 

obdobia 

        

Opravná položka 
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Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 

obdobia 

        

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 

        

Stav na konci účtovného 

obdobia 

        

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý hmotný  

majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby Samostatné 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Umelecké 

diela 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný  

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Obstarávan

ý dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Poskytnuté 

preddavky 

Celkom 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky   2232      2232 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia   2232      2232 

Oprávky          



Strana 6 

 

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky   465      465 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia          

Opravná položka          

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia          

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Stav na konci účtovného obdobia   1767      1767 

 

 

 

Dlhodobý hmotný  

majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby Samostatné 

hnuteľné veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Umelecké 

diela 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný  

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Obstarávan

ý dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Poskytnuté 

preddavky 

Celkom 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          
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Stav na konci účtovného obdobia          

Oprávky          

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia          

Opravná položka          

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci účtovného obdobia          

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku účtovného 

obdobia 

         

Stav na konci účtovného obdobia          

 

2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

3)  Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

4)  Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa 
položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  
finančného  majetku. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

5)  Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu 
ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

6)  Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku 
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reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia účtovnej jednotky. 

 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci 
Bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pokladnica, ceniny 143  

Bežné bankové účty 2675  

Bankové účty termínované   

Peniaze na ceste 0  

Spolu 2818  

 

7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a  stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

8)  Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú 
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

9)  Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam: 

10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

 

 Stav na konci 

 
bežného 

účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 17000  

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 17000  

11)  Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Na účte nákladov budúcich období je zaúčtované časové rozlíšenie internetových domén v čiastke 2107 eur. 

12)  Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za 
bežné účtovné obdobie, a to 
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Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky 

(+) 

Úbytky 

(-) 

Presuny 

(+, -) 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  

nadačné imanie 

v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

Bezodplatne prevzatý 

dlhodobý majetok 
     

Fondy tvorené podľa 

osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetku a 

záväzkov 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

     

Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie 

 -41605   -41605 

Spolu  -41605   -41605 

 

Napriek zápornej hodnote vlastných zdrojov krytia majetku politická strana pokračuje vo svojej aktívnej činnosti ako politický 

subjekt. Strana sa snaží získať nových členov a podporovateľov a teda aj dodatočné príjmy, ktorými by vykryla záporný údaj 

vykrytia vlastných zdrojov vo výške 41.605 eur. 
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Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Názov     položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu  

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné  

Účtovná strata 41605 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 41605 

Iné  

 

13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

Dlhodobé rezervy, 

z toho: 
          

Krátkodobé rezervy, 

z toho: 
          

Rezerva na audit  960   960 

SPOLU  960   960 
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Druh záväzkov Stav na konci 

 
bežného účtovného obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 2710  

Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného  
roka 

68127  

Krátkodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a     dlhodobé záväzky 
spolu 

70837  

  

Účtovná jednotka eviduje k 31.12.2019 krátkodobé záväzky v nasledovnej štruktúre: 

321 záväzky z obchodného styku   70.837 euro 

325 ostatné záväzky      0 euro  

 

 

Sociálny fond 
Bežné  účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia   

Tvorba na ťarchu nákladov 18  

Tvorba zo zisku   

Zúčtovanie do výnosov 18  

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 18  

 

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena 
Výška 

úroku v % 
Splatnosť Forma zabezpečenia 

Suma istiny na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Krátkodobý 
bankový úver 

     

Pôžička      

Návratná finančná 
výpomoc 

     

Dlhodobý bankový 
úver 

     

Spolu      

14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
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c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

 

15)  Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti 

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

3. viac ako päť rokov. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a  vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a  tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov 
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov. 

Účtovná jednotka v roku 2019 prijala nasledovné dary a príspevky na svoju činnosť: 

646 prijaté dary (bezodplatné plnenia)   43.690 euro 

663 prijaté príspevky od fyzických osôb            0 euro 

664 prijaté členské príspevky   197.635 euro 

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných 
nákladov. 

Najvýznamnejšiu časť nákladov tvorili náklady na zabezpečenie kampane k voľbám do VÚC, mzdové náklady a odplata za nájom 
ústrednej a regionálnych kancelárií. 

Najvýznamnejšie položky nákladov tvorili: 

518 ostatné služby  266.067 euro 

Z toho:  

náklady na marketing  22.417 euro 

náklady na organizačné zabezpečenie  20.254 euro 

náklady na reklamnú kampaň 203.253 euro 

nájomné 20.143 euro 

a 

521 mzdové náklady   3.156 euro 
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a  suma nákladov za 
účtovné obdobie v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 960 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 960 

 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia 
alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik 
nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych 
zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane 
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že 
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri 
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 
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c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo 
odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 
zostavenia. 

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku 

      

 

 

 

 
























