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Výročná správa 
za rok 2016 

 
 

1. Slovenská  národná  strana  (ďalej  len  „SNS“)  vyhlasuje,  že  predložená  výročná  správa 
obsahuje  všetky  náležitosti  podľa  jednotlivých  ustanovení  zákona  č.  85/2005  Z.  z. 

o politických stranách a politických hnutiach.  

 

2. SNS  vyhlasuje,  že  vo  vlastnom mene  nepodnikala  a ani  neuzatvorila  zmluvu  o tichom 

spoločenstve. 

 

3. SNS  vyhlasuje,  že  dňa  16.07.2013  založila  obchodnú  spoločnosť  Agentúra  SNS,  s.r.o. 
a stala sa  jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti za účelom podnikania. Táto s.r.o. 

bola zapísaná do obchodného registra 9.8.2013. 

 

4. SNS  vyhlasuje,  že  nebola  a nie  je  uchádzačom,  alebo  záujemcom  o účasť  na  verejnom 

obstarávaní  podľa  §  6  zákona  č.  25/2006  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní.  Zároveň  SNS 

vyhlasuje,  že  obchodná  spoločnosť  Agentúra  SNS  s.r.o.,  ktorej  zakladateľom  je  SNS, 

nebola  a nie  je  uchádzačom,  alebo  záujemcom/pri  získavaní  zákaziek/  o účasť  na 

verejnom obstarávaní podľa zákona  č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  ak  je  obstarávateľom 

právnická osoba – verejný obstarávateľ / § 20 ods. 5 zákona o politických stranách/.  

 

5. Nezaložila obchodnú spoločnosť, ktorá by bola uchádzačom alebo záujemcom o účasť na 

verejnom obstarávaní.  

 

6. SNS vyhlasuje, že podľa §20 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. nemala príjmy prostredníctvom 

obchodnej spoločnosti. SNS neeviduje príjmy z podielu na zisku obchodnej spoločnosti.  

 

7. Podľa §22 ods. 1 predložený prehľad o príjmoch strany alebo hnutia. 



 

 

SNS mala v roku 2016 nasledovné príjmy (v EUR): 
 

Príjmy z členských príspevkov  318 603,72

Príjmy z darov a iných bezodplatných plnení  13 640,04

Príjmy z dedičstva                            0,‐

Príjmy z predaja dlhodobého majetku               6500,‐

Príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách  0,17

Príjmy z pôžičiek 
Príjmy z úverov 

1 259 750,‐
0,‐

Podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností                             0,‐

Výnosy z cenných papierov                             0,‐

Ostatné príjmy – vrátenie preplatkov  4363,99

 
8. Podľa § 25 príspevky zo štátneho rozpočtu sú: 

 

Príspevok za hlasy  1990 158,38

Príspevok na činnosť – 6. volebné obdobie

Príspevok na činnosť – 7. volebné obdobie 

171 573,98

124 384,90

Príspevok na mandát  331 125,00

  Spolu                    2 617 242,26 
 
 

9. SNS vyhlasuje, že nepoužila príspevky zo štátneho rozpočtu na: 
a) pôžičky a úvery FO alebo PO, 

b) zmluvy o tichom spoločenstve v zmysle Obchodného zákonníka, 

c) podnikanie obchodnej spoločnosti,  

d) ručenie za záväzky FO alebo PO, 
e) darovanie,  
f) úhradu pokút a iných peňažných sankcií. 

Webové sídlo Slovenskej národnej strany je www.sns.sk. 
 
Podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona  č. 85/2005 Z. z. predložená ročná účtovná závierka bola 
overená audítorom Ing. Marián Petrovič, č. licencie 711 podľa § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 
Z.  z.  o účtovníctve  v znení  neskorších  predpisov  určeným  Slovenskou  komorou  audítorov 
žrebom  zo  zoznamu  audítorov. Účtovná  závierka  za  rok  2016,  správa  audítora  k účtovnej 
závierke Správa audítora o preverení  súladu o hospodárení politickej  strany  so  zákonom  č. 
85/2005  Z.  z.  o politických  stranách  a politických  hnutiach  a Dodatok  správy  audítora 
o overení  súladu  výročnej  správy  s účtovnou  závierkou  sú  uvedené  v prílohe  č.  1  tejto 
Výročnej správy.  



 

 

10. Podľa § 30 ods. 2 písm. b) Zákona predložená  informácia o finančnej situácií strany 
najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. 
 

Finančná situácia SNS za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia 

Číslo 
účtu  Náklady  

Číslo 
riadku Rok 2016 Rok 2015  Rok 2014

501  Spotreba materiálu  1               211 555            161 400                 26 010   

502  Spotreba energie  2                   8 537                  7 258                 12 671   

511  Opravy  4                 27 798                  1 141                   1 155   

512  Cestovné  5                       173                     228                         53  

513  Náklady na reprezentáciu  6                 36 403                  3 833                   1 318   

518  Ostatné služby  7               798 305             457 814              111 609   

521  Mzdové náklady  8               141 170                48 061                 36 786   

524  Zák.soc. a zdrav.poistenie  9                 37 448                16 041                 11 113   

527  Zákonné sociálne náklady  11                   2 661                  2 190                   1 821   

538  Ostatné dane a poplatky  15                   4 498                     700                      505   

541  Zmluvné pokuty a penále  16                          ‐                          5                         25  

542  Ostatné pokuty a penále  17                       105                         ‐                            ‐     

543  Odpísanie pohľadávky  18                          ‐                         ‐                           97  

544  Úroky  19                          ‐                  6 334                 18 133   

547  Osobitné náklady  22                          ‐                         ‐                   31 874   

549  Iné ostatné náklady  24                   6 623                  2 608                 10 098   

551  Odpisy dlhodobého NM a HM  25                 23 876                  5 255                   3 575   

552  Zost.cena predaného NM,HM  26                   6 402                         ‐                            ‐     

558 
Tvorba a zúčtovanie opravnej 
položky  32                          ‐                         ‐                     2 992   

Účtovná trieda 5  38           1 305 552             712 863             269 835  

   Výnosy          

644  Úroky  53                           0                          2                          3  

646  Prijaté dary  55                          ‐                         ‐                         ‐  

648  Zákonné poplatky  57                          ‐                         ‐                        25  

649  Iné ostatné výnosy  58                   4 364                10 937                     509  

651  Tržby z predaja DNM a DHM  59                   6 500                         ‐                         ‐  

664  Prijaté členské príspevky  70               318 604                85 791                69 753  

691  Dotácie  73           2 617 242             228 765             228 765  

Účtovná trieda 6  74           2 946 710             325 495             299 055  

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením  75           1 641 158   ‐         387 373                29 220  

591  Daň z príjmov  76                          ‐                         ‐                            ‐     

Výsledok hospodárenia po zdanením 78           1 641 158    ‐         387 373                 29 220   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Strana aktív  2016 Netto 2015 Netto  2014 Netto

A. Neobežný majetok spolu            297 976                   14 020               7 875  

Samostatné hnuteľné veci                       ‐                            ‐                 2 875  

Stavby              82 565                            ‐                        ‐  

Dopravné prostriedky            210 410                     9 020                       ‐  

Podielové CP v obch. spoločnostiach                 5 000                     5 000                5 000  

B. Obežný majetok spolu            532 594                 191 458               5 116  

Materiál                        ‐                           26                     36  

Krátkodobé pohľadávky                 8 903                 132 205                   251 

Pohľadávky z obchodného styku                 3 903                 132 205                   151  

Ostatné pohľadávky                       ‐                            ‐                        ‐  

Daňové pohľadávky                       ‐                            ‐                        ‐  

Iné pohľadávky                 5 000                            ‐                     100  

Finančné účty            523 691                   59 227               4 829  

Pokladnica + ceniny                 2 463                         173                   524  

Bankové účty            521 228                   59 054               4 305  

C. Časové rozlíšenie spolu                    114                     6 222                3 058  

Náklady budúcich období                    114                     6 222                3 058  

Majetok spolu            831 684                 211 700             16 049  

Strana pasív        

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu            773 709   ‐            867 449    ‐      480 076  

Imanie a peňažné fondy              38 991                   38 991             38 991  

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov  ‐        906 440   ‐            519 067   ‐      548 288  

Výsledok hospodárenia         1 641 158   ‐            387 373             29 221  

B. Cudzie zdroje spolu               57 975             1 079 149           496 126  

Krátkodobé rezervy              14 108                   10 132               9 463  

Záväzky zo sociálneho fondu                  1 901                     1 289               1 055  

Krátkodobé záväzky               41 966                   60 978           324 878  

Záväzky z obchodného styku              22 433                   50 792               8 054  

Záväzky voči zamestnancom                 8 509                     4 109               3 232  

Zúčtovanie so SP a ZP                 7 901                     2 218               1 658  

Daňové záväzky                 2 806                         832                   437  

Ostatné záväzky                    318                     3 027            311 497   

Bankové výpomoci a pôžičky                       ‐                 1 006 750            160 729   

Dlhodobé bankové úvery                       ‐                                ‐                        ‐     

Bežné bankové úvery                       ‐                 1 006 750            160 729   

C. Časové rozlíšenie spolu                       ‐                                ‐                        ‐     

Výdavky budúcich období                        ‐                                ‐                        ‐     

Príjmy budúcich období                       ‐                                ‐                        ‐     

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu            831 684                   211 700             16 049   
 

 

 



 

 

11. Podľa § 30 ods. 2 písm. c) zákona č. 85/2005 Z. z. ohľadne  informácie o udalostiach 

osobitného  významu,  ktoré  nastali  po  skončení  účtovného  obdobia,  za  ktoré  sa 

vyhotovuje výročná správa ‐ Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje 

Výročná správa nenastali žiadne významné skutočnosti. 

 

12. Informácia  podľa  §  30  ods.  2  písm.  d)  zákona  č.  85/2005  Z.  z.    –  SNS  vypracovala 

návrh, v ktorom sa navrhuje účtovný zisk z roku 2016 použiť na úhradu strát minulých 

rokov. 

 

13. Podľa § 30 ods. 2 písm. e)  zákona  č. 85/2005 Z.  z.   predložený prehľad o príjmoch 

strany v členení podľa § 22 ods. 1 – uvedené v bode 6 tejto Výročnej správy.  

 

14. Podľa § 30 ods. 2 písm. f) Zákona predkladáme osobnú evidenciu z pôžičiek a úverov 
podľa § 22 ods. 2, ktorá je prílohou č. 2 Výročnej správy



 

 

15. Informácie podľa § 30 ods. 2 písm. g) Zákona – SNS neprijala v roku 2016 žiadny dar a prijala iné bezodplatné plnenie z titulu rozdielu medzi 
obvyklým úrokom a nulovým úrokom pri pôžičkách poskytnutých strane jej členmi nasledovne:  

Osobitná evidencia darov a iných bezodplatných plnení podľa § 22 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2016 

Priezvisko, meno, titul  Adresa 
Údaje o dare / popis iného bezodplatného 

plnenia 
Dátum a miesto 

Zmluvný 
úrok 

Údaj o hodnote 
daru alebo iného 
bezodplatného 

plnenia / vyčíslenie 
rozdielu3 

Antošová Eva, Ing.1  Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  26.05.2016, Bratislava  0,00% 108,80 € 

Bernaťák Tibor, JUDr.1  Koceľova 32, 821 08 Bratislava  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  24.05.2016, Bratislava  0,00% 405,39 € 

Bubán Peter, Mgr.1  Silvánska 6, 841 04 Bratislava  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  26.05.2016, Bratislava  0,00% 268,27 € 

Danko Andrej, JUDr.1  Alžbetin Dvor 632, 900 42 Miloslavo  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  25.05.2016, Bratislava  0,00% 6 563,01 € 

Horka Miloslav1  Benkova 12, 946 11  Nitra  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  26.05.2016, Bratislava  0,00% 112,53 € 

Chovan Vladimír, Ing.1  Martina Benku 30, 917 01 Trnava  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  27.06.2016, Bratislava  0,00% 4 117,23 € 

Jančula Tibor1  Potočná 43, 900 27 Bernolákovo  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  23.05.2016, Bratislava  0,00% 328,11 € 

Paška Jaroslav, Ing. arch.1  Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  25.05.2016, Bratislava  0,00% 1 307,46 € 

Zelník Štefan, MUDr., PhD.1  Veľkomoravská 1, 010 01 Žilina  iné bezodplatné plnenie ‐ úrok z pôžičky2  24.05.2016, Bratislava  0,00% 429,24 € 

1 Darca /poskytovateľ iného bezodplatného plnenia vyhlásil, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1. zákona č. 85/2005 Z. z. 
2 Poskytovateľ iného bezodplatného plnenia mal v 1. štvrťroku 2016 voči politickej strane nevypplatené pohľadávky zo zmlúv o bezúročných pôžičkách 
3 Rozdiel, ktorý vznikol prijatím iného bezodplatného plnenia v podobe úroku z bezúročnej pôžičky bol vyčíslený podľa priemernej úrokovej miery z úverov poskytnutých v eurách 
rezidentom eurozóny v dobe úročenia vypočítaný podľa priemerných úrokových sadzieb NBS 

Vypracovala dňa 31.03.2017 

Dipl. Ing. Zuzana Škopcová 

 



 

 

16. Podľa § 30 ods. 2 písm. h) Zákona predkladáme informáciu o plnení daňových povinností 

a záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. Potvrdenie o plnení daňových povinností 

a úhrade záväzkov voči spomínaných poisťovniam tvorí prílohu č. 5 tejto Výročnej správy. 

 

17. Informácia  podľa  §  30  ods.  2  písm.  i)  Zákona  –  k 31.12.2016  SNS  eviduje  7189  členov 

riadne  zaevidovaných.  Na  ústredí  SNS  je  presná  evidencia  členov  podľa  jednotlivých 

okresných organizácií.  

 

18. Informácia  podľa  §  30  ods.  2  písm.  j)  Zákona  –  celková  suma  vybraných  členských 

príspevkov za rok 2016 je 318 603,72 €. Osobná evidencia prijatých členských príspevkov 

je prílohou č. 3 Výročnej správy. 

 

19. Informácia  podľa  §  30  ods.  2  písm.  k)  Zákona  –  SNS  eviduje  nezaplatené  krátkodobé 

záväzky k 31.12.2016 v hodnote 22 432,65 €, z toho po lehote splatnosti 3 103,12 € (účet 

321). 

 

Záväzky po lehote splatnosti sú nasledovné:   

 

Dodávateľ:                 VS:      Suma: 

Viera Králičeková      12813      1 500,‐ 

Hlavné mesto Bratislava    3416044482    53,09 

Creapoint, s.r.o.      20160036    600,‐ 

Jozef Barát‐PROFAN      160059    0,60 

Victory sport, s.r.o.      11013306    119,63 

CST s.r.o.        160701    265,80 

Mgr. Daniel Chudý      201116    276,‐ 

Ing. Vladimír Štraus      160106    288,‐ 

 

20. Informácia  podľa  §  30  ods.  2  písm.  l)  Zákona  –  SNS  je  zakladateľom  a jediným 

spoločníkom  obchodnej  spoločnosti  Agentúra  SNS  s.r.o..  Účtovná  závierka  obchodnej 

spoločnosti Agentúra SNS s.r.o. je v prílohe č. 6 tejto Výročnej správy. 

 

21. Podľa  §  20  až  30  zákona  č.  85/2005  Z.  z.  o politických  stranách  a politických  hnutiach 
v znení  neskorších  predpisov  prikladáme  Prehľad  o  majetku,  záväzkoch,  príjmoch, 

výdavkoch a daroch politických strán a politických hnutí za rok 2016, ktorý je prílohou č. 4 

Výročnej správy. 

 

22. Podľa  §30  ods.  2  písm. m)  Zákona  č.  85/2005  Z.  z o politických  stranách  a politických 

hnutiach  v znení  neskorších  predpisov  je  prehľad  nákladov  vynaložených  na  politickú 

kampaň  za  voľby  do  Národnej  strany  SR  konaných  v roku  2016  nasledovný  v  členení 

podľa § 3 ods. 8 zákona o volebnej kampani: 



 

 

a) náklady na úhradu predvol. prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky   = 

0,‐ € 

b) náklady na úhradu platenej inzercie  alebo reklamy = 37 091,15 € 

c) náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu = 3 000,‐ € 

d) náklady na úhradu volebných plagátov = 1 262,40 € 
e) náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu = 0,‐ € 
f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov  

politickej strany podľa osobitného predpisu = 173,30 € 

g) prehľad  darov  a iných  bezodplatných  plnení,  ktorých  hodnota  sa  určuje  podľa 

osobitného predpisu = 13 640,04 € 

h) všetky ostatné náklady politickej strany  na propagáciu jej činnosti, cieľov a     

programu = 466 034,17 € 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 0 0 6 7 7 6 3 9 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 

 

Ing. Ján Slota, Horný Val 10, 010 01 Žilina 

 

(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. 

 

Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznámka 

JUDr. Andrej Danko Predseda SNS Od 31.12.2012 

 

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

 

SNS bola zriadená za účelom vykonávania činnosti politických strán a politických hnutí. 

SNS nevykonáva  v roku 2016 žiadnu podnikateľskú činnosť.  

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov: 

2 4 

z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0 

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. 

 

SNS má organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – Agentúra SNS s.r.o. 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
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(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. 

 

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady. 

 

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) pohľadávky, 

l) krátkodobý finančný majetok, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 

p) deriváty, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

 

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou SNS oceňovala obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním.  

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku SNS oceňovala menovitou hodnotou.  

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.  

Časové rozlíšenie sa oceňuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej a časovej súvislosti.  

 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého 
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení 
odpisov.  

 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzal 
metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.  

 

Samostatné hnuteľné veci sa odpisujú po dobu 4 – 6 rokov a dopravné prostriedky 4 roky, uplatňuje sa metóda rovnomerného 
odpisovania.  
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 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky 
a rezervy. 

 

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 SNS nevlastní 

Aktivované 
náklady 
na vývoj Softvér

Oceniteľné 
práva Goodwill

Ostatný 
DNM

Obstaráva-
ný DNM

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM Spolu

a b c d e f g h i

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0
Prírastky 0
Úbytky 0
Presuny 0
Stav na konci účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0
Prírastky 0
Úbytky 0
Stav na konci účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0
Prírastky 0
Úbytky 0
Stav na konci účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav na konci účtovného 
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky

Zostatková hodnota 

Dlhodobý nehmotný 
majetok

Bežné účtovné obdobie

Prvotné ocenenie

Oprávky
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Stavby
Dopravné 

prostriedky

a b c d e f g i j k

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 52 748 47 873 21 985 122 605
Prírastky 82 738 231 495 3 750 317 984
Úbytky 13 060 22 524 686 36 270
Presuny 0
Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 82 738 39 688 256 844 0 0 21 299 3 750 404 319

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 52 748 38 853 21 985 113 585

Prírastky 179 30 105 30 284

Úbytky 0 13 060 22 524 686 36 270
Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 179 39 688 46 434 0 0 21 299 0 107 600

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 9 020
Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 82 559 0 210 410 0 0 0 3 750 296 720

Umelecké 
diela

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných vecí

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Zostatková hodnota 

Opravné položky

Oprávky

Prvotné ocenenie

Poskytnuté 
preddavky 
na DHM Spolu

Dlhodobý hmotný 
majetok

Bežné účtovné obdobie                                                                                                     

Pozemky
Drobný a 

ostatný DHM

 

 

 

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

 

Dlhodobý majetok Hodnota za bežné účtovné 
obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Nie je zriadené záložné právo  

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať   

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať  
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(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Poistený majetok  Poistná suma (v celých eurách) Platnosť zmluvy (od – do) 

PZP Autá – 10 ks 937,20  

HP Autá – 10 ks 3033,70  

 

(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. 

 

Dlhové CP 
držané do 
splatnosti

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

a b c d e f j k

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 5 000 5 000
Prírastky 0
Úbytky 0
Presuny 0
Stav na konci 
účtovného obdobia 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0

Prírastky 0

Úbytky 0
Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000
Stav na konci 
účtovného obdobia 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

Dlhodobý finančný 
majetok

Bežné účtovné obdobie                                                                                           

Podielové CP a 
podiely v 
ovládanej 
obchodnej 
spoločnosti

Podielové CP a 
podiely v 

obchodnej 
spoločnosti s 
podstatným 

vplyvom

Pôžičky 
podnikom v 

skupine a ostatné 
pôžičky

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku

Zostatková hodnota 

Opravné položky

Oprávky

Prvotné ocenenie

Poskytnuté 
preddavky 
na DFM Spolu

 

 

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

........................................................................... 
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(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného 
majetku  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 začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti 

    

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

    

 

 

Krátkodobý finančný 
majetok 

 

Zvýšenie/zníženie hodnoty 

Vplyv ocenenia na 
výsledok hospodárenia 

bežného účtovného 
obdobia 

 

Vplyv ocenenia na vlastné 
imanie 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

   

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

   

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

   

Krátkodobý finančný 
majetok spolu 

   

 

(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. 

 

 

Druh zásob 

Stav na 
začiatku 

bežného účt. 
obdobia 

Tvorba 
opravnej 
položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Materiál      

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby  

     

Výrobky      



Strana 13 

 

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok na 
Zásoby 

     

Zásoby spolu      

 

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

................................................................................................ 

(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. 

 

 

Druh pohľadávky 

Stav na 
začiatku 

bežného účt. 
obdobia 

Tvorba 
opravnej 
položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

     

Ostatné pohľadávky      

Pohľadávky voči účastníkom 
združení 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      

 

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 8902,76 132204,90 

Pohľadávky v lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu   

 

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

 

Položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé   

Náklady budúcich období krátkodobé 1113,89 6221,99 

Príjmy budúcich období dlhodobé   

Príjmy budúcich období krátkodobé   
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie.  

 

Stav na začiatku 
bežného obdobia

Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+,-)
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Základné imanie 38990,77 38990,77
z toho: nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok 
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 519067,12 387372,77 906439,89

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 387372,77 1641157,75 -387372,77 1641157,75

Spolu 2547597,64

Imanie a fondy

Fondy zo zisku
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(13)Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

 

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Účtovný zisk 1641157,75

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 1641157,75

Iné 

Účtovná strata

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

Iné 

Rozdelenie účtovného zisku

Vysporiadanie účtovnej straty

 

 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov,  

a) tvorba a použitie rezerv, 

Druh rezervy Stav na začiatku 
bežného účt. 

obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci bežného 
účt. obdobia 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
zákonných rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Súdne spory 4694,88    4694,88 
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Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
ostatných rezerv 
na účt.záv. 2016 
+ dovolenky  

3336,90 5813,16 420 2916,90 5813,16 

Jednotlivé druhy 
na audit 

2100 3600 2100  3600 

Ostatné rezervy 
spolu 

     

Rezervy spolu 10131,78 9413,16 2520 2916,90 14108,04 

 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, 
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

 Stav na začiatku bežného 
účt. obdobia 

Prírastky (+) Úbytky (-) Stav na konci bežného 
účt. obdobia 

Účet 325 – Ostatné záväzky     

Účet 379 – Iné záväzky 3026,60 42399,87 45108,57 317,90 

 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 2019,31 39425,42

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 39947,03 21552,29
Krátkodobé záväzky spolu 41966,34 60977,71

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného 
do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov

Dlhodobé záväzky spolu 1900,53 1289,29
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 43866,87 62267

Stav na konci 

Druh záväzku
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného 
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1289,29 1055,31

Tvorba na ťarchu nákladov 621 243

Tvorba zo zisku

Čerpanie 9,76 9,02

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1900,53 1289,29
 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, 
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti 
a formy zabezpečenia, 

Druh cudzieho 
zdroja

Mena
Výška úroku v 

%
Splatnosť

Forma 
zabezpečenia

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Pôžička Danko eur bezúčročná 31.12.2016 žiadne 0 540750
Pôžičky od iných eur bezúčročná 31.12.2016 žiadne 0 466000
Spolu 0 1006750

 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé z toho:
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(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu

Stav na konci 
bezprostredne predch. 

účtovného obdobia
Prírastky Úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku

Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

Dlhodobého majetku obstaraného z 
finančného daru

Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z 
prostriedkov Európskej únie

Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku 

Grantu

Podielu zaplatenej dane

Dlhodobého majetku obstaraného z podielu 
zaplatenej dane

 

(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

Záväzok 
Stav na konci 

bezprostredne predch. 
účtovného obdobia

Istina
Finančný 

náklad
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia

Celková suma dohodnutých 
platieb 

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich 
rokov vrátane

viac ako päť rokov

 

 

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. 

Typ výrobkov, tovarov, služieb Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

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

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Prijaté dary

Osobitné výnosy

Zákonné poplatky

Iné ostatné výnosy 4363,99 10937,05  

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

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 2 617 242,26 

 

(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. 

Výnosy
Bežné účtovné 

obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho: 664 prijaté členské príspevky 318603,72 85791,27

Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

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

Náklady Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Náklady na služby 518 inzercia 66 425,56                                           49 287,89                                            

518 Nájomné 17 630,03                                           19 243,25                                            

518 Volebné plagáty 38 353,55                                           191 984,67                                          

518 Ostatné služby 653 305,24                                         197 298,34                                          

549 Poistenie, bankové poplatky 6 622,72                                             2 607,90                                              

501 Reklamné predmety na voľby 48 696,90                                           134 656,92                                          

501 Drobný hmotný majetok 118 679,12                                         6 047,39                                              

513 Reprezentácia 36 402,71                                           3 832,68                                              

521,524 Mzdové náklady 179 372,16                                         48 061,15                                             

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predch. účtovného obdobia 

Použitá suma bežného účtovného 
obdobia 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 

 

(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.
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 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné 
obdobie 

Finančné náklady, z toho:   

Kurzové straty, z toho:   

Kurzové straty ku dňu, ku kt.sa zostavuje účtovná 
závierka 

  

 

(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 

Jednotlivé druhy nákladov za: Suma 

Overenie účtovnej závierky 3 600 

Uisťovacie audítorske služby okrem overenia účtovnej závierky  

Súvisiace audítorske služby  

Daňové poradenstvo  

Ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: 
Prenájom priestorov Bratislava – Hlavné mesto, Marianum, priestory v Nitre, v Trenčíne a vo Zvolene, ročné nájomné 
17 630,03 eur. 

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. 

Aktíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Práva zo servisných zmlúv   

Práva z poistných zmlúv   

Práva z koncesionárskych zmlúv   

Práva z licenčných zmlúv   

Práva z investovania prostriedkov 
získaných oslobodením od dane z 
príjmov 
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(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia 

Pasíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zo súdnych rozhodnutí   

Z poskytnutých záruk   

Zo všeobecne záväzných predpisov   

Z ručenia podľa jednotlivých druhov 
ručenia 

  

 

 (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe 

............................................................. 

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

............................................................. 

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

Po 31.12.2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

 

 

 











Osobitná evidencia o príjmoch z pôžičiek a úverov podľa §22 odst. 2 zákona 85/2005 Z. z. za rok 2016

Dátum prijatia Predmet príjmu Výška v EUR Dohodnutý termín splatenia Splatené Priezvisko a meno, titul Adresa trvalého pobytu

11.1.2016 pôžička 3 000 € 30.6.2016 23.5.2016 Jančula Tibor Potočná 43, 900 27 Bernolákovo

19.1.2016 pôžička 65 000 € 30.6.2016 25.5.2016 Danko Andrej, JUDr. Alžbetin Dvor 632, 900 42 Miloslavov

4.2.2016 pôžička 50 000 € 30.6.2016 27.6.2016 Chovan Vladimír, Ing. Martina Benku 30, 917 01 Trnava

4.2.2016 pôžička 20 000 € 30.6.2016 25.5.2016 Paška Jaroslav,  Ing. arch. Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava

19.2.2016 pôžička 60 000 € 30.6.2016 25.5.2016 Danko Andrej, JUDr. Alžbetin Dvor 632, 900 42 Miloslavov

22.2.2016 pôžička 10 000 € 31.12.2016 24.5.2016 Bernaťák Tibor, JUDr. Koceľova 32, 821 08 Bratislava

22.2.2016 pôžička 10 000 € 31.12.2016 24.5.2016 Bernaťák Tibor, JUDr. Koceľova 32, 821 08 Bratislava

23.2.2016 pôžička 20 000 € 31.12.2016 25.5.2016 Paška Jaroslav,  Ing. arch. Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava

31.3.2016 pôžička 15 000 € 30.6.2016 25.5.2016 Danko Andrej, JUDr. Alžbetin Dvor 632, 900 42 Miloslavov



Priezvisko, meno, titul Adresa trvalého pobytu

Výška prijatého 

členského príspevku 

v EUR

Dátum prijatia 

členského príspevku

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 5 230,00 € 8.1.2016

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 1 250,00 € 12.1.2016

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 3 750,00 € 13.1.2016

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 2 000,00 € 21.1.2016

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 2 650,00 € 22.2.2016

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 120,00 € 29.2.2016

Antošová Eva, Ing. Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra 6 000,00 € 6.9.2016

Baláž Radovan, Ing. Tatranská 28, 974 11 Banská Bystrica 3 000,00 € 13.1.2016

Baláž Radovan, Ing. Tatranská 28, 974 11 Banská Bystrica 4 000,00 € 22.2.2016

Baláž Radovan, Ing. Tatranská 28, 974 11 Banská Bystrica 21,00 € 25.2.2016

Baláž Radovan, Ing. Tatranská 28, 974 11 Banská Bystrica 500,00 € 2.5.2016

Baláž Radovan, Ing. Tatranská 28, 974 11 Banská Bystrica 6 000,00 € 20.12.2016

Baniar Štefan Nejedlého 71, 934 05 Levice 5 000,00 € 3.2.2016

Bernaťák Tibor, JUDr. Koceľova 32, 821 08 Bratislava 850,00 € 22.2.2016

Bernaťák Tibor, JUDr. Koceľova 32, 821 08 Bratislava 1 750,00 € 25.2.2016

Bernaťák Tibor, JUDr. Koceľova 32, 821 08 Bratislava 6 000,00 € 30.9.2016

Divéky Emil Diviaky nad Nitricou 140, 972 25 1 000,00 € 28.1.2016

Divéky Emil Diviaky nad Nitricou 140, 972 25 1 000,00 € 22.2.2016

Farkašovský Karol, Mgr., PhD. Laténska 54, 851 10 Bratislava 3 000,00 € 24.10.2016

Grígeľ Marián Bernolákova 978/53, 029 01 Námestovo 3 702,00 € 25.2.2016

Hajduk Ľudovít, Mgr. Kazanská 23, 821 07 Bratislava 4 850,00 € 1.3.2016

Hanuliak Tibor, Bc. Do Poľa 305, 013 22 Rosina 1 500,00 € 3.2.2016

Hanuliak Tibor, Bc. Do Poľa 305, 013 22 Rosina 3 000,00 € 8.2.2016

Hanuliak Tibor, Bc. Do Poľa 305, 013 22 Rosina 1 000,00 € 12.2.2016

Hanuliak Tibor, Bc. Do Poľa 305, 013 22 Rosina 854,00 € 16.2.2016

Hanuliak Tibor, Bc. Do Poľa 305, 013 22 Rosina 4 000,00 € 19.2.2016

Hanuliak Tibor, Bc. Do Poľa 305, 013 22 Rosina 1 000,00 € 23.2.2016

Haramia Stanislav, Ing. Ľ.Zúbka 1178/11,901 01 Malacky 1 200,00 € 11.2.2016

Haramia Stanislav, Ing. Ľ.Zúbka 1178/11,901 01 Malacky 720,00 € 22.2.2016

Hartmann Eduard Východná 2426/7, 911 08 Trenčín 1 400,00 € 15.2.2016

Horka Miloslav Benkova 12, 946 11  Nitra 3 000,00 € 9.2.2016

Hrnko Anton, PhDr. Mariánska 70, 900 31 Stupava 1 000,00 € 30.6.2016

Hrnko Anton, PhDr. Mariánska 70, 900 31 Stupava 1 000,00 € 31.8.2016

Hrnko Anton, PhDr. Mariánska 70, 900 31 Stupava 1 000,00 € 3.10.2016

Hrnko Anton, PhDr. Mariánska 70, 900 31 Stupava 1 000, 00€ 29.11.2016

Hrnko Anton, PhDr. Mariánska 70, 900 31 Stupava 1 000,00 € 23.12.2016

Hrnko Anton, PhDr. Mariánska 70, 900 31 Stupava 1 000,00 € 29.12.2016

Hudák Jozef, Ing., MBA.  Alžbetin dvor 612, 900 42 Miloslavov 1 464,00 € 14.1.2016

Hudák Jozef, Ing., MBA.  Alžbetin dvor 612, 900 42 Miloslavov 129,00 € 29.2.2016

Chovan Vladimír, Ing. Martina Benku 30, 917 01 Trnava 23 600,00 € 22.2.2016

Ikrenyi Ján, JUDr.  Topoľová 57,940 55 Nové Zámky 10 000,00 € 12.1.2016

Jančula Tibor Potočná 43, 900 27 Bernolákovo 2 950,00 € 22.2.2016

Jančula Tibor Potočná 43, 900 27 Bernolákovo 2 200,00 € 25.2.2016

Jančula Tibor Potočná 43, 900 27 Bernolákovo 3 000,00 € 17.10.2016

Kapusta Pavel, Mgr. Hečkova 18, 831 05 Bratislava 3 450,00 € 4.2.2016

Kapusta Pavel, Mgr. Hečkova 18, 831 05 Bratislava 4 500,00 € 22.2.2016

Osobitná evidencia členských príspevkov podľa § 22 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2016



Kmec Stanislav Snežnica 140, 023 32 3 000,00 € 18.8.2016

Kmec Stanislav Snežnica 140, 023 32 3 000,00 € 12.12.2016

Kollárová Júlia, JUDr. Kolačkov 127, 065 11 795,00 € 22.2.2016

Kollárová Júlia, JUDr. Kolačkov 127, 065 11 3 740,00 € 29.2.2016

Konárik Karol, Ing. Nad plážou 5860/36, 974 01 Banská Bystrica 16 000,00 € 29.2.2016

Kozák Zdenko V. Šípoša 4459/10, 036 01 Martin 1 728,00 € 29.2.2016

Krišanda Ján, Mgr. Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov 1 700,40 € 20.1.2016

Krišanda Ján, Mgr. Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov 468,00 € 20.1.2016

Krišanda Ján, Mgr. Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov 2 168,40 € 25.1.2016

Krišanda Ján, Mgr. Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov 150,00 € 27.1.2016

Kuciaňová Magdaléna, JUDr. Pod Lesom 858/8, 922 21 Moravany nad Váhom 620,00 € 24.2.2016

Kuciaňová Magdaléna, JUDr. Pod Lesom 858/8, 922 21 Moravany nad Váhom 3 000,00 € 20.12.2016

Lendel Richard Kvetná 2264/23, 942 01 Šurany 10 000,00 € 25.1.2016

Markovič Eduard Podtatranská 23, 058 01 Poprad 750,00 € 24.2.2016

Markovič Eduard Podtatranská 23, 058 01 Poprad 300,00 € 14.4.2016

Martoš Andrej Pod Hlinami 356, 955 01 Nemčice 2 490,00 € 25.2.2016

Mikolaj Ján, Ing. Majochova 28, 010 01 Žilina 1 000,00 € 8.4.2016

Mikuš Martin Novomeského 1322/18, 957 04 Banovce nad Bebravou 1 400,00 € 19.2.2016

Olšiak Pavel, Ing. Pionierska 106/26, 98701 Poltár 800,00 € 24.2.2016

Olšiak Pavel, Ing. Pionierska 106/26, 98701 Poltár 800,00 € 25.2.2016

Pamula Peter Turecká 48,049 25 Dobšiná 6 000,00 € 30.12.2016

Pastirik Martin, Mgr. Nižná Rybnica 27, 073 01 Sobrance 1 000,00 € 22.2.2016

Paška Jaroslav, Ing. arch. Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava 6 000,00 € 30.5.2016

Paška Jaroslav, Ing. arch. Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava 1 490,00 € 29.1.2016

Paška Jaroslav, Ing. arch. Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava 8 950,00 € 29.1.2016

Paška Jaroslav, Ing. arch. Cádrova 7/A, 831 01 Bratislava 4 120,00 € 2.2.2016

Patoprstý Martin, Ing. Sputniková 3251/3, 821 02 Bratislava 1 160,00 € 29.2.2016

Rajčan Dušan Stará Kremnička 258, 965 01 1 894,00 € 29.2.2016

Regec Jaroslav, Ing. Gen. Svobodu 2457/11, 069 01 Snina 1 134,00 € 5.1.2016

Regec Jaroslav, Ing. Gen. Svobodu 2457/11, 069 01 Snina 1 248,00 € 13.1.2016

Regec Jaroslav, Ing. Gen. Svobodu 2457/11, 069 01 Snina 200,00 € 27.1.2016

Ridoško Jaroslav, MUDr., PhD., MBA. Holého 20, 911 05 Trenčín 1 200,00 € 15.1.2016

Ridoško Jaroslav, MUDr., PhD., MBA. Holého 20, 911 05 Trenčín 100,00 € 29.2.2016

Ridoško Jaroslav, MUDr., PhD., MBA. Holého 20, 911 05 Trenčín 1 600,00 € 28.1.2016

Ridoško Jaroslav, MUDr., PhD., MBA. Hollého 20, 911 05 Trenčín 100,00 € 21.3.2016

Ridoško Jaroslav, MUDr., PhD., MBA. Hollého 20, 911 05 Trenčín 7 000,00 € 30.5.2016

Smolíková Eva, Mgr. Dolný Ohaj 163, 941 43 1 000,00 € 22.1.2016

Smolíková Eva, Mgr. Dolný Ohaj 163, 941 43 3 000,00 € 29.9.2016

Soboňa Juraj, Ing. Družstevná 140/58, 956 17 Solčany 1 750,00 € 24.2.2016

Šaško Ivan, Ing. Hríbiky 109, 027 44 Tvrdošín 960,00 € 27.1.2016

Šufliarsky Igor, Ing. A. Nográdyho 561/2, 960 01 Zvolen 500,00 € 4.11.2016

Šufliarsky Igor, Ing. A. Nográdyho 561/2, 960 01 Zvolen 411,00 € 1.12.2016

Tittel Dušan, Ing. Bobulova 9/A, 831 01 Bratislava 2 000,00 € 19.1.2016

Tittel Dušan, Ing. Bobulova 9/A, 831 01 Bratislava 3 000,00 € 5.2.2016

Urbanovič Rudolf, Ing. Pod Slivkou 520/11, 031 04 Liptovský Mikuláš 600,00 € 8.2.2016

Urbanovič Rudolf, Ing. Pod Slivkou 520/11, 031 04 Liptovský Mikuláš 1 180,00 € 22.2.2016

Urbanovič Rudolf, Ing. Pod Slivkou 520/11, 031 04 Liptovský Mikuláš 700,00 € 4.4.2016

Vozár Milan, Ing. Pod Lesom 866/16, 922 21 Moravany nad Váhom 5 000,00 € 12.1.2016

Vozár Milan, Ing. Pod Lesom 866/16, 922 21 Moravany nad Váhom 4 500,00 € 8.2.2016

Vozár Milan, Ing. Pod Lesom 866/16, 922 21 Moravany nad Váhom 500,00 € 27.4.2016

Zelník Štefan, MUDr., PhD.  Veľkomoravská 1, 010 01 Žilina 7 000,00 € 21.6.2016

Zelník Štefan, MUDr., PhD.  Veľkomoravská 1, 010 01 Žilina 350,00 € 23.2.2016



Zelník Štefan, MUDr., PhD.  Veľkomoravská 1, 010 01 Žilina 300,00 € 26.2.2016

Zelník Štefan, MUDr., PhD.  Veľkomoravská 1, 010 01 Žilina 350,00 € 8.2.2016

Vypracovala dňa 31.03.2017

Dipl. Ing. Zuzana Škopcová
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