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U Z N E S E N I A  

zo 16. zasadnutia Štátnej komisie 

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

26. august 2021 

 

Uznesenie č. 16.1.1 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje 

navrhovaný program rokovania. 

 

Uznesenie č. 16.1.2 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje návrh 

zápisnice z jej pätnásteho zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 16.2.1 zo dňa 26.08.2021 

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje znenie 

Informácie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výročných 

správach politických strán a politických hnutí za rok 2020 s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 16.2.2 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje záznam 

zo svojho hlasovania „per rollam“ vo veci predĺženia lehoty na odstránenie nedostatkov 

vo výročnej správe politickej strany SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana.  

 

Uznesenie č. 16.3.1 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“):  

1. berie na vedomie doručenie výročnej správy za rok 2019 politickým hnutím 

Slovenská liga dňa 10.08.2021 a konštatuje, že uvedená výročná správa bola 

doručená po uplynutí zákonnej lehoty určenej v § 30 ods. 1 a 34h ods. 2 zákona 

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

predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“), ako aj po uplynutí lehoty 

určenej vo výzve štátnej komisie na predloženie výročnej správy podľa § 30 ods. 6 

zákona o politických stranách, ktorá uplynula dňom 15.06.2021. 

2. konštatuje, že predložená výročná správa obsahuje nedostatky, spočívajúce v tom, 

že:  

- výročná správa neobsahuje účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 30 

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

- prehľad o príjmoch strany v členení podľa 30 ods. 2 písm. e) zákona 

o politických stranách nezodpovedá predpísanému členeniu podľa § 22 ods. 

1 zákona o politických stranách, nakoľko neobsahuje údaj o iných príjmoch 

z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov (§ 22 

ods. 1 písm. j) zákona o politických stranách); 

- výročná správa neobsahuje potvrdenie daňového úradu, zdravotnej 

poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 30 ods. 2 písm. h) zákona 
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o politických stranách, nakoľko predložené potvrdenie daňového úradu je 

vystavené k dátumu 01.10.2019 a je predložené len vo fotokópii; 

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

o politických stranách chýba informácia o záväzku po lehote splatnosti 

vo výške 2 000 eur z pokuty uloženej rozhodnutím štátnej komisie č. SVS-

OVR2-2019/017181-010 zo dňa 08.10.2019; 

- výročná správa neobsahuje prehľad nákladov vynaložených na volebnú 

kampaň za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku podľa § 30 ods. 2 

písm. m) zákona o volebnej kampani, ani informáciu, že politická strana 

v danom roku volebnú kampaň neviedla; 

- výročná správa neobsahuje správu audítora k ročnej účtovnej závierke, 

dodatok správy audítora o overení súlady výročnej správy s účtovnou 

závierkou a správu o preverení súladu hospodárenia politickej strany 

so zákonom o politických stranách a zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej 

kampani a o zmene a doplnení zákona o politických stranách; 

- 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 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; 

- výročná správa neobsahuje zoznam členov výkonného orgánu strany podľa 

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

 

Uznesenie č. 16.3.2 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) konštatuje, že  politická stranu Strana tolerancie a spolunažívania (ďalej len 

„politická strana“) po výzve na predloženie výročnej správy za rok 2020 podľa § 30 ods. 6 

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

„zákon o politických stranách“) predložila svoju výročnú správu za rok 2020, ktorá obsahuje 

nedostatky spočívajúce v tom, že:  

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

písm. a) zákona o politických stranách; 

- výročná správa neobsahuje informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie 

straty § 30 ods. 2 písm. d) zákona o politických stranách 

- výročná správa neobsahuje údaj o počte členov strany k 31. decembru 2020 podľa 

§ 30 ods. 2 písm. i) zákona o politických stranách; 

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

stranách je neúplný; 

- 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 so zákonom o politických stranách 

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

o politických stranách podľa § 30 ods. 2 písm. n) zákona o politických stranách; 

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

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

stranách; 

- výročná správa neobsahuje zoznam členov výkonného orgánu podľa § 30 ods. 2 písm. 

q) zákona o politických stranách. 

 

 Štátna komisia vyzýva politickú stranu, aby v lehote 60 pracovných dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy odstránila vyššie uvedené nedostatky svojej výročnej správy 

za rok 2020.  

 

Uznesenie č. 16.3.3 zo dňa 26.08.2021 

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala 

výročnú správu politickej strany Kresťanská únia (ďalej len „politická strana“) za rok 2020, 

konštatuje že výročná správa je neúplná, a preto 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, aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy doplnila svoju výročnú správu za rok 2020 o sumu 10 000 eur, ktorej 

poskytnutie vyplýva zo žiadosti politickej strany o výklad zákona zo dňa 26.04.2021 

adresovanej štátnej komisii. 

 

Uznesenie č. 16.3.4 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po prerokovaní 

doplnenia výročnej správy politickej strany Demokratická strana (ďalej len „politická 

strana“) za rok 2020 vyzýva 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“) politickú stranu, aby v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

odstránila nedostatok výročnej správy, ktorý spočíva v rozpore medzi sumou prijatých darov 

a iných bezodplatných plnení uvedených v osobitnej evidencii darov a iných bezodplatných 

plnení a medzi prehľadom o príjmoch strany. 

 

Uznesenie č. 16.3.5 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala 

doplnenie výročnej správy politických strán a politických hnutí za rok 2020 doručené od: 

• JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska, 

• Komunistická strana Slovenska, 

• Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség, 

• Magyar Fórum - Maďarské fórum, 

• Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť, 

• Národ a Spravodlivosť - naša strana, 

• Pirátska strana – Slovensko, 

• REPUBLIKA, 

• Slovenské Hnutie Obrody, 

• SPOLU - občianska demokracia, 

• ŠANCA 
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a konštatuje, že výročné správy uvedených politických strán a politických hnutí 

za rok 2020 sú bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č. 16.3.6 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) berie na vedomie predloženie opravnej výročnej správy politickej strany SMER – 

sociálna demokracia za rok 2020 a ukladá Úradu štátnej komisie zabezpečiť zverejnenie tejto 

opravnej výročnej správy na webovom sídle štátnej komisie, ako aj jej uloženie vo verejnej 

časti registra účtovných závierok. 

 

Uznesenie č. 16.3.7 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po prerokovaní 

výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2020 ukladá Úradu štátnej 

komisie oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky na účely vyplácania príspevkov 

zo štátneho rozpočtu podľa § 25 a nasl. zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, že politické hnutie Magyar Közösségi 

Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť a politická strana SPOLU – občianska 

demokracia predložili výročnú správu za rok 2020 bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č. 16.3.8 zo dňa 26.08.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala 

žiadosť politickej strany SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA o predĺženie lehoty 

na odstránenie nedostatkov vo výročnej správe za rok 2020 a predlžuje uvedenú lehotu 

do 31.10.2021. 

 

Uznesenie č. 16.4.1 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) prerokovala doplnenie výročnej správy politickej strany SLOVENSKO DO TOHO ! 

(ďalej len „politická strana“), doručené dňa 21.06.2021 a konštatuje, že: 

1.  uvedená politická strana odstránila časť nedostatkov svojej výročnej správy 

za rok 2019.  

2. politická strana ani v predĺženom termíne určenom štátnou komisiou 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“) do 31.07.2021 

neodstránila zistené nedostatky svojej výročnej správy za rok 2019, 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 a § 30 ods. 2 písm. k) zákona o politických stranách, 

keďže chýba presná identifikácia veriteľov, presné vyčíslenie výšky záväzku 

pri jednotlivých veriteľoch a dôvody vzniku jednotlivých záväzkov; 

- 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 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 
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a politických hnutiach v znení neskorších predpisov podľa § 30 ods. 2 písm. 

n) zákona o politických stranách; 

- zoznam členov výkonného orgánu politickej strany nezodpovedá zákonným 

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

keďže neobsahuje adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu 

všetkých členov uvedených v zozname. 

Na tomto základe štátna komisia začína správne konanie o uložení pokuty za správny 

delikt uvedený v § 31 ods. 8 zákona o politických stranách, t. j. za neodstránenie nedostatkov 

vo výročnej správe za rok 2019 v lehote určenej štátnou komisiou voči politickej strane 

SLOVENSKO DO TOHO !, so sídlom Stálicová 1481/10, 040 12 Košice, IČO: 422 501 61, 

ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane oznámenie o začatí správneho konania 

o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politickú stranu o práve vyjadriť sa k podkladu 

rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenie, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

pričom určuje lehotu na vyjadrenie k tomuto oznámeniu na 15 kalendárnych dní od jeho 

doručenia.   

 

Uznesenie č. 16.4.2 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) prerokovala doplnenie výročnej správy politickej strany VZDOR – strana práce 

(ďalej len „politická strana“) za rok 2020, doručené dňa 29.06.2021 a konštatuje, že: 

1. uvedená výročná správa je bez nedostatkov. 

2. lehota určená jej uznesením č. 13.3.5 zo dňa 17.05.2021 na odstránenie 

nedostatkov vo výročnej správe politickej strany za rok 2020 uplynula dňom 

21.06.2021, ku ktorému nedostatky uvedenej výročnej správy neboli odstránené.  

Na tomto základe štátna komisia začína správne konanie o uložení pokuty za správny 

delikt uvedený v § 31 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

hnutiach v znení neskorších predpisov, t. j. za neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe 

za rok 2020 v lehote určenej štátnou komisiou voči politickej strane VZDOR – strana práce, 

so sídlom Valaská Dubová 102, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 317 880 50, ukladá Úradu 

štátnej komisie zaslať politickej strane oznámenie o začatí správneho konania o uložení 

pokuty, ako aj upovedomiť politickú stranu o práve vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia 

i k spôsobu jeho zistenie, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, pričom 

určuje lehotu na vyjadrenie k tomuto oznámeniu na 15 kalendárnych dní od jeho doručenia.   

 

Uznesenie č. 16.4.3 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) prerokovala vyjadrenie politického hnutia Progresívne Slovensko, so sídlom: 

Grösslingová 2468/51, 81109 Bratislava, IČO: 51 224 836 (ďalej len „politické hnutie“), 

ako aj priložené doklady týkajúce sa poskytnutia bezodplatného plnenia politickému hnutiu 

od p. J. M., trvale bytom: ..., Česká republika, t. j. od fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky. 

Na základe zistených skutočností štátna komisia začína voči politickému hnutiu 

konanie o uložení pokuty 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 iného bezodplatného plnenia v rozpore so zákonom 



6 

o politických stranách, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickému hnutiu oznámenie 

o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politické hnutie o práve 

vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenie, prípadne navrhnúť jeho 

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

v znení neskorších predpisov, pričom určuje lehotu na vyjadrenie k tomuto oznámeniu 

na 15 kalendárnych dní od jeho doručenia.   

 

Uznesenie č. 16.4.4 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) prerokovala vyjadrenie politickej strany SPOLU - občianska demokracia, 

so sídlom: Šulekova 1159/4, 81103 Bratislava, IČO: 51 313 901 (ďalej len „politická 

strana“), ako aj priložené doklady týkajúce sa poskytnutia bezodplatného plnenia politickej 

strane od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, so sídlom: Amurská 10610/71, 

Bratislava, IČO: 37 999 991, 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. 

Na základe zistených skutočností štátna komisia začína voči politickej strane konanie 

o uložení pokuty 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 iného bezodplatného plnenia v rozpore so zákonom 

o politických stranách, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane oznámenie 

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

vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenie, prípadne navrhnúť jeho 

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

v znení neskorších predpisov, pričom určuje lehotu na vyjadrenie k tomuto oznámeniu 

na 15 kalendárnych dní od jeho doručenia.   

 

Uznesenie č. 16.4.5 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) prerokovala vyjadrenie politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, so sídlom: Zámocká 

6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42 287 511 (ďalej len „politické hnutie“), ako aj priložené 

doklady týkajúce sa poskytnutia iného bezodplatného plnenia politickému hnutiu zo strany 

občianskeho združenia AKTÍVNA DUNAJSKÁ LUŽNÁ. 

Na základe zistených skutočností štátna komisia začína voči politickému hnutiu 

konanie o uložení pokuty 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 iného bezodplatného plnenia v rozpore so zákonom 

o politických stranách, ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickému hnutiu oznámenie 

o začatí správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politické hnutie o práve 

vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenie, prípadne navrhnúť jeho 

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

v znení neskorších predpisov, pričom určuje lehotu na vyjadrenie k tomuto oznámeniu 

na 15 kalendárnych dní od jeho doručenia.   
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Uznesenie č. 16.4.6 zo dňa 26.08.2021 

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán predlžuje lehotu 

politickej strane STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI na výzvu na vyjadrenie k forme 

prijatia členských príspevkov za rok 2020 zo dňa 04.08.2021 do 30.9.2021. 

Štátna komisia upozorňuje politickú stranu, že ak neuposlúchne výzvu v určenej lehote, bude 

musieť začať správne konanie podľa § 31 ods. 10 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 16.4.7 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) prerokovala doplnenie výročnej správy politickej strany Demokratická strana 

(ďalej len „politická strana“) za rok 2019, doručené dňa 29.06.2021 a konštatuje, že uvedená 

výročná správa je bez nedostatkov. 

 Štátna komisia zároveň konštatuje, že doplnenie výročnej správy bolo politickou 

stranou predložené 11 pracovných dní (15 kalendárnych dní) po lehote určenej štátnou 

komisiou 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“), 

ktorá márne uplynula dňom 14.06.2021. 

 V konaní č. SVS-OVR2-2021/015413, vedenom voči politickej strane za správny delikt 

uvedený v § 31 ods. 8 zákona o politických stranách štátna komisia 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 určuje na 15 kalendárnych dní od doručenia upovedomenia. 

 

Uznesenie č. 16.4.8 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) po prerokovaní informácií vyplývajúcich z odstránenia nedostatkov vo výročnej 

správe politickej strany Demokratická strana za rok 2019, ako správny orgán príslušný podľa 

§ 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“), začína konanie o uložení 

pokuty za správny delikt uvedený v § 31 ods. 10 zákona o politických stranách, t. j. za prijatie 

darov v rozpore so zákonom o politických stranách voči politickej strane Demokratická 

strana, so sídlom Račianska 1522/69/B, 831 02 Bratislava, IČO: 308 668 80 (ďalej len 

„politická strana“), ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane oznámenie o začatí 

správneho konania o uložení pokuty, ako aj upovedomiť politickú stranu o práve vyjadriť sa 

k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenie, 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 oznámeniu určuje na 15 kalendárnych dní 

od jeho doručenia.   

 

Uznesenie č. 16.4.9 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/016503, vedenom voči politickej strane SOLIDARITA 

- Hnutie pracujúcej chudoby, so sídlom: Kuzmányho 204/16, 97401 Banská Bystrica, 

IČO: 42 418 186 (ďalej len „politická strana“), prerokovala doplnenia výročnej správy 

za rok 2019 doručené dňa 02.08.2021 a 24.08.2021, t. j. po lehote určenej štátnou komisiou 
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a ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane upovedomenie 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 oznámeniu určuje na 15 kalendárnych dní 

od jeho doručenia. 

 

Uznesenie č. 16.4.10 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024025, vedenom voči politickej strane Rómska 

iniciatíva Slovenska, so sídlom: Čiernovodská 5231/6, 821 07 Bratislava, IČO: 317 871 93, 

(ďalej len „politická strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa 

§ 30 ods. 1 zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, 

že nepredložila svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona 

o politických stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán ukladá politickej strane Rómska iniciatíva Slovenska pokutu 

vo výške 3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.11 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024027, vedenom voči politickému hnutiu Slovenská liga, 

so sídlom: Šamorínska 10314/10, 821 06 Bratislava, IČO: 307 972 17, (ďalej len „politické 

hnutie“), 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 za rok 2020 v lehote podľa § 30 ods. 1 

zákona o politických stranách, ktorého sa politické hnutie dopustilo tým, že nepredložilo svoju 

výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona o politických stranách, 

t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán 

ukladá politickému hnutiu Slovenská liga pokutu vo výške 3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.12 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024028, vedenom voči politickej strane Strana mladých 

ľudí, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 307 927 71, (ďalej 

len „politická strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa 

§ 30 ods. 1 zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, 

že nepredložila svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona 

o politických stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán ukladá politickej strane Strana mladých ľudí pokutu vo výške 

3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.13 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024029, vedenom voči politickej strane Strana práce, 

so sídlom: Záleská 2106/56, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 377 848 71, (ďalej len „politická 
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strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa § 30 ods. 1 

zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, že nepredložila 

svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania 

politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona o politických 

stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán ukladá politickej strane Strana práce pokutu vo výške 3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.14 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024030, vedenom voči politickej strane Strana tolerancie 

a spolunažívania, so sídlom: Studená 5555/5, 821 04 Bratislava, IČO: 307 949 51, (ďalej len 

„politická strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa 

§ 30 ods. 1 zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, 

že nepredložila svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona 

o politických stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán ukladá politickej strane Strana tolerancie a spolunažívania 

pokutu vo výške 3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.15 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024031, vedenom voči politickej strane Strana zelených 

Slovenska, so sídlom: Zimný štadión 638/43, 905 01 Senica, IČO: 37 994 981, (ďalej len 

„politická strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa 

§ 30 ods. 1 zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, 

že nepredložila svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona 

o politických stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán ukladá politickej strane Strana zelených Slovenska pokutu 

vo výške 3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.16 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024021, vedenom voči politickej strane DOMA DOBRE, 

so sídlom: Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie, IČO: 30 794 331, (ďalej len 

„politická strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa 

§ 30 ods. 1 zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, 

že nepredložila svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona 

o politických stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán ukladá politickej strane DOMA DOBRE pokutu vo výške 

3500 eur. 
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Uznesenie č. 16.4.17 zo dňa 26.08.2021 

V konaní č. SVS-OVR2-2021/024023, vedenom voči politickej strane MÁME TOHO 

DOSŤ !, so sídlom: Gyňov 193, 044 14 Gyňov, IČO: 52 705 897, (ďalej len „politická 

strana“), 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 za rok 2020 v lehote podľa § 30 ods. 1 

zákona o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, že nepredložila 

svoju výročnú správu za rok 2020 Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania 

politických strán v lehote podľa § 34h ods. 2 v spojení s § 30 ods. 1 zákona o politických 

stranách, t. j. do 31. mája 2021, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán ukladá politickej strane MÁME TOHO DOSŤ ! pokutu vo výške 3500 eur. 

 

Uznesenie č. 16.4.18 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/016734, vedenom voči politickej strane Strana 

zelených, so sídlom: Gorkého 130/6, 81101 Bratislava, IČO: 00 679 259 (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 2019, 

neodstránila nedostatky vo svojej výročnej správe za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

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

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) neobsahuje 

identifikačné údaje veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2 zákona o politických 

stranách;  

 výročná správa neobsahuje adresu webového sídla politickej strany podľa § 30 

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

 zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov podľa 

§ 30 ods. 2 písm. q) zákona o politických stranách neobsahuje číslo 

občianskeho preukazu členov výkonného orgánu politickej strany podľa 

zaregistrovaných stanov, 

ukladá politickej strane Strana zelených pokutu vo výške 500 eur. 

Štátna komisia ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane písomné 

vyhotovenie rozhodnutia. 

 

Uznesenie č. 16.4.19 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/005599, vedenom voči politickej strane Strana 

zelených Slovenska, so sídlom: Zimný štadión 638/43, 905 01 Senica, IČO: 37 994 981, (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 
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politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou, t. j. do 60 dní odo dňa 

doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej strany za rok 2019, 

neodstránila nedostatky vo svojej výročnej správe za rok 2019, spočívajúce v tom, že: 

 výročná správa neobsahuje potvrdenie Sociálnej poisťovne, že strana nemá  

k 31. decembru 2019 nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie 

a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa § 30 ods. 2 

písm. h) zákona o politických stranách,  

 výročná správa neobsahuje potvrdenie zdravotnej poisťovne UNION, že strana 

nemá k 31. decembru 2019 nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie 

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

 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 podľa § 30 ods. 2 písm. p) 

zákona o politických stranách, alebo informáciu, že v príslušnom kalendárnom 

roku strana takých dodávateľov nemala,  

 výročná správa neobsahuje zoznam členov výkonného orgánu strany podľa 

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

stranách,  

 výročná správa neobsahuje originál správy audítora k ročnej účtovnej 

závierke, dodatku správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou a správy o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom 

a osobitným predpisom podľa § 30 ods. 2 písm. n) zákona o politických 

stranách, 

ukladá politickej strane Strana zelených Slovenska pokutu vo výške 700 eur. 

Štátna komisia ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane písomné 

vyhotovenie rozhodnutia. 

 

Uznesenie č. 16.4.20 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/016755, vedenom voči politickej strane Strana práce, 

so sídlom: Záleská 2106/56, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 377 848 71 (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 20 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej strany za rok 2019, 

ktorá uplynula dňom 07.06.2021, neodstránila nedostatky vo svojej výročnej správe za rok 

2019, spočívajúce v tom, že  výročná správa nie je podpísaná štatutárnym orgánom politickej 

strany, a zároveň neobsahuje: 

 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, 
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 informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení 

účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa podľa § 30 ods. 2 

písm. c) zákona o politických stranách, 

 informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty podľa § 30 

ods. 2 písm. d) zákona o politických stranách, 

 prehľad o príjmoch strany podľa § 30 ods. 2 písm. e) zákona o politických 

stranách v členení podľa § 22 ods. 1 zákona o politických stranách, 

 osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 30 ods. 2 písm. 

f) zákona o politických stranách v členení § 22 ods. 2 zákona o politických 

stranách, 

 osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 30 ods. 2 písm. 

g) zákona o politických stranách v členení § 23 ods. 6 a 7 zákona o politických 

stranách, 

 počet členov strany k 31. decembru 2019 podľa § 30 ods. 2 písm. i) zákona 

o politických stranách, 

 osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 zákona 

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

stranách, 

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

o politických stranách, 

 účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala 

jej jediným spoločníkom za rok 2019 podľa § 30 ods. 2 písm. l) zákona 

o politických stranách, 

 prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb 

v roku 2020 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 

o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom podľa § 30 ods. 

2 písm. n) zákona o politických stranách, 

 adresu webového sídla strany podľa § 30 ods. 2 písm. o) 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 podľa 

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

ukladá politickej strane Strana práce pokutu vo výške 1900 eur. 

 Štátna komisia ukladá Úradu štátnej komisie zaslať politickej strane písomné 

vyhotovenie rozhodnutia. 

 

Uznesenie č. 16.4.21 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) v konaní č.: SVS-OVR2-2021/024302 vedenom voči politickému hnutiu MORÁLNY 

PRINCÍP SLOVENSKA, so sídlom: Masarykova 1667/2, 04001 Košice, IČO: 42 182 549 
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(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 dňa 13.02.2019 prijala peňažný dar 

od Mgr. Igora Sidora, trvale bytom: Abovská 85, 040 17 Košice vo výške 2 830 eur 

v hotovosti do pokladnice a tento dar v zákonom stanovenej lehote 60 dní nevrátila darcovi, 

a ani ho nepoukázala na príjmový účet štátneho rozpočtu, čo sa považuje za prijatie daru 

v rozpore so zákonom o politických stranách, ukladá politickej strane MORÁLNY PRINCÍP 

SLOVENSKA pokutu vo výške 5 660 eur. 

Štátna komisia ukladá Úradu štátnej komisie vyhotoviť a zaslať politickému hnutiu 

písomné vyhotovenie rozhodnutia. 

 

Uznesenie č. 16.5.1 zo dňa 26.08.2021 

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

komisia“) podľa § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických 

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

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že politická strana Strana tolerancie 

a spolunažívania, so sídlom: Studená 5555/5, 821 04 Bratislava, IČO: 30 794 951, za účtovné 

obdobia rokov 2018 a 2019 neuposlúchla výzvu štátnej komisie podľa § 30 ods. 6 zákona 

o politických stranách. 


