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U Z N E S E N I A  

zo 17. zasadnutia Štátnej komisie 

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

21. september 2021 

 

Uznesenie č. 18.1.1 zo dňa 25.10.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje 

navrhovaný program rokovania. 

 

Uznesenie č. 18.1.2 zo dňa 25.10.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán schvaľuje návrh 

zápisnice z jej sedemnásteho zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 18.2.1 zo dňa 25.10.2021 

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

informáciu o priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonali dňa 23.10.2021. 

 

Uznesenie č. 18.3.1 zo dňa 25.10.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala 

doplnenie výročnej správy politickej strany Demokratická strana za rok 2020 a konštatuje, 

že výročná správa tejto politickej strany za rok 2020 je bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č. 18.3.2 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v súvislosti s preverovaním výročnej správy politickej strany Kresťanská únia 

(ďalej len „politická strana“) za rok 2020 vyzýva Ing. Zdenku Slivkovú, audítorku SKAU 

č. licencie 513, aby sa vyjadrila ku skutočnostiam, ktoré sa týkajú organizácie podujatia 

politickou stranou Kresťanská únia v spolupráci s European Christian Political Movement 

a zodpovedala na nasledovné otázky: 

- Prijala politická strana v roku 2020 peňažné prostriedky od európskej politickej 

strany European Christian Political Movement (ECPM), so sídlom: Bergstraat 33, 

3811 NG Amersfoort, Holandsko? Ak nie, eviduje politická strana voči uvedenej 

európskej politickej strane pohľadávku na základe vystavenej faktúry č. 2020001 

zo dňa 15.09.2020? 

- Je faktúra č. 2020001 zo dňa 15.09.2020 súčasťou účtovníctva politickej strany? 

- Uhradila politická strana v roku 2020 faktúru č. 2020003 od dodávateľa 

ATTICUM, Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava, IČO: 42270685 vo výške 10 300 eur? 

Ak áno, prečo sa táto úhrada neprejavila vo výkaze ziskov a strát? 

 

Uznesenie č. 18.3.3 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) vyzýva politickú stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA, aby v lehote 15 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia tejto výzvy oznámila štátnej komisii identifikačný údaj - meno darcu 

uvedeného v časti „G“, písm. b) výročnej správy politickej strany za rok 2020 pod označením 

„Dobrovodský, Krížna 12, BA“, s poukazom na ustanovenie § 24 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 
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Uznesenie č. 18.4.1 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) prerokovala doplnenie výročnej správy politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA 

(ďalej len „politická strana“) za rok 2020, doručené dňa 17.09.2021 a konštatuje, že: 

1. doplnenie výročnej správy bolo štátnej komisii doručené 15 pracovných dní (23 

kalendárnych dní) po uplynutí lehoty 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 25.08.2021; 

2. politická strana odstránila časť nedostatkov svojej výročnej správy za rok 2020; 

3. politická strana neodstránila nedostatok svojej výročnej správy za rok 2020 

spočívajúci v tom, že v osobitnej evidencii darov a iných bezodplatných plnení podľa 

§ 30 ods. 2 písm. g) zákona o politických stranách nie je uvedené meno jedného darcu. 

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 NÁRODNÁ KOALÍCIA, 

so sídlom Račianska 1571/66, 831 02 Bratislava, IČO 42 359 741, 

- 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. 18.4.2 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) prerokovala vyjadrenie politickej strany STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 

KANDIDÁTI a audítorky Ing. Veroniky Tibenskej a na základe uvedených skutočností začína 

správne 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, 

t. j. za prijatie členských príspevkov v rozpore so zákonom voči politickej strane 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, so sídlom Pionierska 1408/28, 92522 Veľké 

Úľany, IČO: 42 173 027 a 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. 18.4.3 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) prerokovala 2. doplnenie výročnej správy politickej strany SLOVENSKO 

DO TOHO ! (ďalej len „politická strana“) za rok 2019 a konštatuje, že: 

1. doplnenie výročnej správy politickej strany za rok 2019 bolo štátnej komisii doručené 

dňa 31.08.2021, t. j. 31 kalendárnych (22 pracovných) dní po uplynutí lehoty určenej 
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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 31.07.2021, 

2. politická strana odstránila časť nedostatkov svojej výročnej správy za rok 2019, 

3. výročná správa politickej strany za rok 2019 stále obsahuje nedostatok spočívajúci 

v tom, že prehľad záväzkov po lehote splatnosti nezodpovedá zákonným náležitostiam 

podľa § 22 ods. 2, § 30 ods. 2 písm. k) zákona o politických stranách, keďže v ňom 

chýbajú adresy sídla a identifikačné čísla jednotlivých veriteľov.  

 

Štátna komisia zároveň v konaní č. SVS-OVR2-2021/016740, vedenom voči politickej 

strane za správny delikt uvedený v § 31 ods. 8 zákona o politických stranách, 

t. j. za neodstránenie nedostatkov vo výročnej správe politickej strany v lehote určenej štátnou 

komisiou 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 toto vyjadrenie určuje na 15 kalendárnych dní od doručenia 

tohto upovedomenia. 

 

Uznesenie č. 18.4.4 zo dňa 25.10.2021 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v konaní č. SVS-

OVR2-2021/032822 vedenom voči politickej strane MORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKA (ďalej 

len „politická strana“) prerokovala vyjadrenie politickej strany vrátane evidencie členských 

príspevkov a vyjadrenie audítorky Ing. Andrey Lupták a ukladá Úradu štátnej komisie 

vyžiadať od audítorky Ing. Andrey Lupták kópiu darovacej zmluvy zo dňa 20.02.2020 na dar 

vo výške 200 eur, o ktorú sa vo svojom vyjadrení v opiera. 

 

Uznesenie č. 18.4.5 zo dňa 25.10.2021 

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v konaní č. SVS-

OVR2-2021/032822 vedenom voči politickej strane MORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKA (ďalej 

len „politická strana“) prerokovala vyjadrenie politickej strany a predloženú zmluvu 

o poskytnutí iného bezodplatného plnenia a konštatuje, že predložená zmluva o poskytnutí 

iného bezodplatného plnenia nie je v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 18.4.6 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/020734, vedenom voči politickej strane MORÁLNY 

PRINCÍP SLOVENSKA, so sídlom: Masarykova 1667/2, 04001 Košice, IČO: 42 182 549 

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

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

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

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

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

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

za rok 2020, ktorá uplynula dňom 12.08.2021, neodstránila nedostatky vo svojej výročnej 

správe za rok 2020, spočívajúce v tom, že: 
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- osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 30 ods. 2 písm. 

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

o politických stranách; 

- zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov podľa 

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

občianskych preukazov členov výkonného orgánu strany; 

ukladá politickej strane MORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKA pokutu vo výške 500 eur. 

 

Uznesenie č. 18.4.7 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/018682, vedenom voči politickej strane VZDOR - strana 

práce, so sídlom: Valaská Dubová 102, 034 96 Valaská Dubová, IČO: 31 788 050, (ďalej 

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

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

o politických stranách“) t. j. za neodstránenie nedostatkov výročnej správy politickej strany 

za rok 2020 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 podľa § 30 ods. 

6 zákona o politických stranách, ktorá márne uplynula dňom 21.06.2021, neodstránila 

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

správa neobsahovala:  

- správu audítora 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; 

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

stranách, 

po prerokovaní oboch vyjadrení politickej strany k podkladu rozhodnutia i k spôsobu 

jeho zistenia, ukladá politickej strane VZDOR – strana práce pokutu vo výške 300 eur. 

 

Uznesenie č. 18.4.8 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/015419, vedenom voči politickej strane Demokratická 

strana, so sídlom: Račianska 1522/69/B, IČO: 30 866 880, (ďalej len „politická strana“), 

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

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

stranách“) t. j. za neodstránenie nedostatkov výročnej správy politickej strany za rok 2019 

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

sa politická strana dopustila tým, že v lehote určenej štátnou komisiou podľa § 30 ods. 6 

zákona o politických stranách, ktorá márne uplynula dňom 14.06.2021, neodstránila 

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

- účtovná závierka bola predložená len vo fotokópii; 

- potvrdenia daňového úradu, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne boli 

predložené len vo fotokópii; 
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- výročná správa obsahovala rozpor medzi údajom v časti F) kde uvádzala 10 

jednotlivých pôžičiek po splatnosti v celkovej sume 24 580 eur z predchádzajúcich 

období a v časti K) kde strana uvádzala, že neeviduje žiadne záväzky po lehote 

splatnosti; 

- správy audítora boli všetky predložené vo fotokópii, 

ukladá politickej strane Demokratická strana pokutu vo výške 300 eur. 

 

Uznesenie č. 18.4.9 zo dňa 25.10.2021 

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“), 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, ktorá uplynula dňom 16.06.2021, neodstránila 

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

- osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 30 ods. 2 písm. g) 

zákona o politických stranách neobsahuje číslo platobného účtu strany, číslo 

platobného účtu darcu a dátum a miesto uzavretia darovacej zmluvy; 

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

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

dary v celkovej výške 14 700 eur, a údajom v prehľade o príjmoch v bode b. „príjmy 

z darov a iných bezodplatných plnení“ uvádza príjmy 17 920 eur, z uvedeného 

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

v evidencii darov a iných bezodplatných plnení; 

- výročná správa neobsahuje potvrdenie daňového úradu a zdravotnej poisťovne 

Dôvera, že strana nemá k 31. decembru 2019 nedoplatok na daniach a nedoplatok 

na poistnom na zdravotné poistenie, 

ukladá politickej strane SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby pokutu vo výške 300 eur. 

 

Uznesenie č. 18.4.10 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v konaní č. SVS-OVR2-2021/021129, vedenom voči politickému hnutiu 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“), 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, ktorého sa politické hnutie dopustilo tým, že od občianskeho združenia Aktívna 

Dunajská Lužná, o. z. prijalo iné bezodplatné plnenie v hodnote celkovo 196 eur, spočívajúce 

v poskytnutí dvoch reklamných plôch a umiestnení reklamy na reklamnom nosiči, 

nachádzajúcom sa na ulici Svornosti v Bratislave v mesiaci február 2020, ukladá politickému 

hnutiu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 

ZMENA ZDOLA pokutu vo výške 392 eur. 
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Uznesenie č. 18.4.11 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v konaní č.: SVS-OVR2-2021/020339 vedenom voči politickému hnutiu Progresívne 

Slovensko, so sídlom: Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava, IČO: 51 224 836 (ďalej 

len „politické hnutie“), 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, ktorého sa politické hnutie dopustilo tým, že dňa 16.02.2020 prijala 

iné bezodplatné plnenie od p. J. M., trvale bytom: xxx, Česká republika vo forme 

dobrovoľníckej činnosti v celkovej hodnote 100 eur, čo je v rozpore s § 24 ods. 1 písm. f) 

zákona o politických stranách, ukladá politickému hnutiu Progresívne Slovensko pokutu 

vo výške 200 eur. 

 

Uznesenie č. 18.4.12 zo dňa 25.10.2021 

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

komisia“) v konaní č.: SVS-OVR2-2021/020133 vedenom voči politickej strane SPOLU – 

občianska demokracia, so sídlom: Šulekova 1159/4, 81103 Bratislava, IČO: 51 313 901 

(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 iného bezodplatného plnenia v rozpore 

so zákonom o politických stranách, ktorého sa politická strana dopustila tým, že dňa 

01.01.2020 prijala iné bezodplatné plnenie od Slovenskej komory sestier a pôrodných 

asistentiek, so sídlom Amurská 10601/71, Bratislava, IČO: 37 999 991, t. j. právnickej osoby 

zriadenej zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo forme inzercie v hodnote 

150 eur, ukladá politickej strane SPOLU – občianska demokracia pokutu vo výške 300 eur. 

 

Uznesenie č. 18.5.1 zo dňa 25.10.2021 

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 mladých ľudí, so sídlom: 

Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 30 792 771, za účtovné obdobia 

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

stranách. 


