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Výročná správa  
-2021- 

 
 



A) Účtovná závierka overená audítorom 

Účtovná závierka overená audítorom za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – príloha č. 1 

 

B) Informácia o finančnej situácií politickej strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdoba, t. j. za rok 2019, 2020 a 2021 

 

AKTÍVA 2019 2020                           
2 020 

2021 
2 021 NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU - - - 

Dlhodobý hmotný majetok - - - 
Pozemky - - - 
Stavby - - - 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 

- - - 
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 583,62 125,92 236,03 
Krátkodobé pohľadávky - - - 
Pohľadávky z obchodného styku - - - 
Ostatné pohľadávky - - - 
Daňové pohľadávky - - - 
Iné pohľadávky - - - 
Finančné účty - - - 
Pokladnica 43,94 - - 
Bankové účty 539,68 125,92 236,03 
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU - - - 
Náklady budúcich období - - - 
MAJETOK SPOLU 583,62 125,92       236,03    
    

PASÍVA 2019 2 020 2 021 
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 26 920,38 

 
 5 323,54     113,97      

Imanie a peňažné fondy - - - 
Základne imanie - - - 
Fondy tvorené zo zisku - - - 
Rezervný fond - - - 
Ostatné fondy - - - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

-  26 920,38      
 

5 323,54    
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 27 504 

 
21 596,84      5 209,77    

CUDZIE ZDROJE SPOLU  5 449,46       350       
Rezervy - - - 
Krátkodobé rezervy 600 300          300            
Dlhodobé záväzky - - - 
Záväzky zo sociálneho fondu - - - 
Ostatné dlhodobé záväzky - - - 
Krátkodobé záväzky 396 

 
- 50             

Záväzky z obchodného styku - - 50             
Záväzky voči zamestnancom - - - 
Zúčtovanie so sociálnou poisť.zdravotnými 
poisťovňami 

- - - 
Daňové záväzky - - - 
Ostatné záväzky - - - 
Bankové výpomoci a pôžičky 27 300 5 149,46 - 
Dlhodobé bankové úvery - - - 
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU - - - 
Výdavky budúcich období - - - 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 583,62 
 

5323,54          113,97      

 
 



C) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, 

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 

Žiadne udalosti osobitného významu nenastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 

predmetná výročná správa vyhotovuje. 

 

D) Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnania straty 

Politická strana navrhuje vzniknutú stranu za rok 2020  previesť na účet nevypriadaných výsledok 

hospodárenia minulých rokov.  

E) Prehľad o príjmoch strany 

Druh   položka   Výška príjmu   
Príjmy z členských príspevkov ust. § 22 ods. 1 písm. a) 0,00 EUR  
Príjmy z darov a iných bezodplatných plnení ust. § 22 ods. 1 písm. b) 5968,31 EUR  
Príjmy z dedičstva ust. § 22 ods. 1 písm. c)  0,00 EUR  
Príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného 
majetku alebo nehnuteľnosti  

ust. § 22 ods. 1 písm. d)  0,00 EUR  
Príjmy z úrokov z vkladov  ust. § 22 ods. 1 písm. e)  0,00 EUR  
Podiely na zisku z podnikania obchodných 
spoločností 

ust. § 22 ods. 1 písm. f) 
 0,00 EUR  

Výnosy z cenných papierov verejne 
obchodovateľných na verejnom trhu 

ust. § 22 ods. 1 písm. g) 
 0,00 EUR  

Príjmy z pôžičiek a úverov ust. § 22 ods. 1 písm. h) 0,00 EUR  
Príspevky zo štátneho rozpočtu ust. § 22 ods. 1 písm. i)  0,00 EUR  
Iné príjmy z právnych vzťahov a plnení 
povinností podľa osobitných predpisov 

ust. § 22 ods. 1 písm. j) 
 0,00 EUR  

 

F) Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2 zákona o politických 

stranách  

Politická strana vedie osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov podľa zákona nasledovne: 

 

Meno 
a priezvisko  

Adresa 
trvalého 
pobytu 

Výška  

pôžičky  

Úrok  Dátum 
uzavretia 

zmluvy  
 

Uzavretie 
Dodatku 

č.1 

Splatnosť 
v zmysle  
dodatku  

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G) Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona o politických 

stranách 

Politická strana vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a úverov podľa zákona 

nasledovne: 

Politická strana  v roku 2021 prijala nasledovné dary a iné bezodplatné plnenia: 

Meno 
a priezvisko  

Adresa 
trvalého 
pobytu 

Výška daru  

v € 

Dátum 

uzavretia 
zmluvy  

 

Typ príjmu Predmet Číslo účtu  

Darcu 

Zsolt Simon  Padarovce 81 
980 23 
Padarovce 

400 26.5.2021 Peňažný dar  SK33520000 

0000006287 

778 

Zsolt Simon Padarovce 81 
98023 
Padarovce 

5149,46 8.11.2021 

Podpísané 

Padarovce 

Iné 
bezodplatné 
plnenie 

Odpustenie 
pôžičky 

 

Zsolt Simon Padarovce 81 
98023 
Padarovce 

118, 85 8.11.2021 

Podpísané  

Padarovce 

Iné 
bezodplatné 
plnenie 

Odpustenie 
úrokov z 
pôžičky 

 

Zsolt Simon Padarovce 81 
98023 
Padarovce 

100 22.12.2021 Peňažný dar  SK33520000 

0000006287 

778 
 

Zsolt Gál  Športová 
161/10 
930 02 
Orechová 
Potôň 

100 23.12.2021 Peňažný dar  SK33090000 

0000038098 

8443 

Tomáš 
Bojtoš  

Ľ. Štúra 10 
990 01 Veľký 
Krtíš 

100 23.12.2021 Peňažný dar  SK82520000 

0000001151 

6942 

Spolu   5968,31     

 
V prípade odpustenia pôžičky sa za dátum plnenia považuje dátum uzatvorenia zmluvy t. j. 8.11.2021. 

V prípadne ostatných darov za dátum plnenia sa považuje  pripísanie daru na účet politickej strany.  

 

Všetky peňažné dary boli prijaté na účet strany  IBAN: SK33 5200 0000 0000 1831 1122 



 

Meno 
a priezvisko  

Adresa 
trvalého 
pobytu 

Výška 
pôžičky 
v €  

Suma 
bezodplatného 
plnenia v € 

Obvyklý 
úrok  v 
% 

 

Popis  
bezodplatného 
plnenia  

 

Dátum prijatia 

 

Od  Do  

Zsolt Simon Padarovce 
81 

980 23 

5149,46 

 

118,85 2,7 Obvyklý úrok 
z bezúročnej 

pôžičky 

1.1.2021 8.11.2021 

 
Poskytovateľ vyhlasuje že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Pri bezúročnej pôžičke ako bezodplatné plnenie boli 

účtované úroky vypočítané na základe obvyklej situácie k 8.11.2021 podľa úrokovej sadzby Národnej banky 

Slovenska.  

 
H) Potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne  

Potvrdenia daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že politická strana nemá 

k 31. Decembru 2021 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 č. 2  

 

I) Počet členov politickej strany k 31.12.2021 

Politická strana eviduje ku dátumu 31. Decembra 2021 celkovo 35 členov  

 

J) Osobitná evidencia členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 zákona o politických stranách 

Politická strana v roku 2021 neobdŕžala žiadne členské príspevky.    

 

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 

Politická Strana nemá záväzky po lehote splatnosti. V lehote splatnosti 50 €-nájomné za sídlo. 

 

L) Účtovná závierka obchodnej spoločnosti, ktorú politická strana založila alebo sa stala jej jediným 

spoločníkom 

Politická strana nezaložila obchodnú spoločnosť, ani sa nestala jej jediným spoločníkom  

 

M) Prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku 

Druh výdavku 

 Položka( zákon 

o volebnej kampani)   Výška výdavku   

náklady na úhradu predvolebných prieskumov a 

volebných prieskumov verejnej mienky 
ust. § 3 ods. 8 písm. a) 

 0,00 EUR  

náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy ust. § 3 ods. 8 písm. b) 0,00 EUR  

náklady na vysielanie politickej reklamy podľa 

osobitného predpisu 
ust. § 3 ods. 8 písm. c) 

 0,00 EUR  

náklady na úhradu volebných plagátov ust. § 3 ods. 8 písm. d)  0,00 EUR  

náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného 

predpisu 
ust. § 3 ods. 8 písm. e) 

 0,00EUR  



cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad 

cestovných náhrad zamestnancov politickej strany 

podľa osobitného predpisu 

ust. § 3 ods. 8 písm. f) 

 0,00EUR  

prehľad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých 

hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu 
ust. § 3 ods. 8 písm. g) 

 0,00 EUR  

všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu 

jej činnosti, cieľov a programu 
ust. § 3 ods. 8 písm. h) 

 0,00 EUR  

 

N) 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. 

Správa audítora k ročnej účtovnej závierke - príloha č. 3  

 

O) Adresa webového sídla politickej strany 

Internetová adresa webového sídla: 

 www.magyarforum.sk 

 www.madarskeforum.sk 
 

P) Zoznam dodávateľov, ktorí politickej strane dodali tovar alebo poskytli službu v roku 2021 

v celkovej hodnote vyššej ako 25000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty 

Politická strana neeviduje takých dodávateľov.  

 

Q) Zoznam členov výkonného orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov 

pč. Meno Priezvisko Adresa č. OP 

1 
 Zsolt Simon 

Padarovce 81 

980 23 Padarovce  
 

2 
 Zsolt Gál 

 Športová 161/10 

930 02 Orechová Potôň 
  

3 
 Attila Mikolai 

 Dunajské nábrežie 785/46, 

945 01 Komárno 

4 
 Tomáš Bojtoš 

 Ľ. Štúra 10 

990 01 Veľký Krtíš 
 

5 
 Eva Csurkó 

 Popradská 5 

040 01 Košice 
 

6 
László Bindics 

 

Pažitná 484/20 

930 05 Gabčíkovo 

7 
Péter Balázs 

 
Dunajská 1773/111, 932 01 Veľký Meder 

8 
Tichomír Szolárd 

 
Neded 25, 925 85 Neded  

9 
Zoltán László  

 Bajč 196, 946 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarforum.sk/
http://www.madarskeforum.sk/















































