
Osobitná evidencia politickej strany Pirátska strana – Slovensko, IČO 42228034, sídlom Pri 

pšeničnej bráne 495/31, 900 43 Hamuliakovo, Slovenská republika, zaregistrovanej od 02.09.2010 

pod OVVS 3-2010/021248 

 

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

 

Par. § 22: Príjmy strany 

(2) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia 

pôžičky alebo úveru, výšky pôžičky alebo úveru a dohodnutého termínu splatenia. V osobitnej 

evidencii sa uvádzajú o tom, kto poskytol pôžičku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, aj obchodné 

meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov alebo obchodné meno, 

identifikačné číslo a adresa sídla. 

(3) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 

7. 

(4) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum 

prijatia členského príspevku, jeho výšku a údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa 

trvalého pobytu. Členský príspevok nad 100 eur môže strana prijať, len ak bol poukázaný prevodom z 

iného účtu; inak je strana povinná členský príspevok členovi vrátiť. Strana môže od jedného člena v 

kalendárnom roku prijať členský príspevok najviac v celkovej sume 10 000 eur. Nesplnenie povinnosti 

podľa druhej alebo tretej vety sa považuje za prijatie členského príspevku v rozpore s týmto 

zákonom. 

(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, 

ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským 

príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného 

mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným 

plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného 

mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku 

peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného 

bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu 

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – 

podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo 

obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku 

neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom 

webovom sídle. 

(6) Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej päť 

rokov. 

(7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, 

priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj 

obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, 

identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum 



uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy o pôžičke. 

 

Zoznam darov, pôžičiek a iných plnení prijatých v účtovnom období 2020 - osobitná evidencia o 

príjmoch z pôžičiek a úverov, osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 31.03.2021 

 

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov za 2020 

Politická strana v roku 2020 neprijala žiaden úver. K 31.12.2020 vykazuje nepovolené prečerpanie na 

bežnom bankovom účte, ktorý ale nie je pôžičkou. Do lehoty na zostavenie VS za 2020 bol tento 

nedoplatok vysporiadaný. 

 

Osobitná evidenciu darov a iných bezodplatných plnení za 2020 

Osobitná evidenciu darov v roku 2020: 

1/ Typ príjmu: dar 

Identifikačné údaje o darcovi: Zuzana Krušinová, Osadná 263/9, 83101 Bratislava 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 01.10.2020  

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 200 eur 

Dátum prijatia daru: 21.10.2020 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: 4016615665/7500 ČSOB 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK8983300000002401881936 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

2/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: Identifikačné údaje o darcovi: Peter Rigo, Orechová 5022/133, 83101 

Dunajská Lužná 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 01.04.2020 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 16 eur 

Dátum prijatia daru: 29.04.2020 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK9011000000002945010549 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK5109000000005155611650 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 



 

Osobitná evidencia iných bezodplatných plnení v roku 2020: 

1/ Typ príjmu: iné bezodplatné plnenie 

Identifikačné údaje o darcovi: Marcel Litvák Feliks, Rostovská 9702/52, 83106 Bratislava 

Popis iného bezodplatného plnenia: odpustenie odmeny za zhotovenie UZ za rok 2019 

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 27.12.2020, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 150,00 eur 

Dátum prijatia plnenia: 27.12.2020 

Suma (údaj o hodnote): 150,00 eur 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.  

2/ Typ príjmu: iné bezodplatné plnenie 

Identifikačné údaje o darcovi: Mgr. Michal Pírek, PhD., Pri pšeničnej bráne 495/31, 90043 

Hamuliakovo 

Popis iného bezodplatného plnenia: odpustenie záväzku z titulu drobných hotovostných úhrad a 

výdajov realizovaných v roku 2020 v mene strany 

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 27.12.2020, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 53,93 eur 

Dátum prijatia plnenia: 27.12.2020 

Suma (údaj o hodnote): 53,93 eur 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona. 

3/ Typ príjmu: iné bezodplatné plnenie 

Identifikačné údaje o darcovi: Marcel Litvák Feliks, Rostovská 9702/52, 83106 Bratislava 

Popis iného bezodplatného plnenia: odpustenie odmeny za zhotovenie UZ za rok 2020 

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 31.12.2020, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 150,00 eur 

Dátum prijatia plnenia: 31.12.2020 

Suma (údaj o hodnote): 150,00 eur 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.  

 

Zoznam členských príspevkov prijatých v účtovnom období 2020: 



 

1/ Typ príjmu: členský príspevok na rok 2020 bol prijatá vo výške 20 eur od 28 osôb. Žiadna suma 

nepresahuje limit, z titulu ktorého by sa zverejňovali mená a osobné údaje týchto členov. 

 

Osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona o politických 

stranách za rok 2019 

 

Osobitná evidenciu darov v roku 2019 podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona o politických stranách: 

1/ Typ príjmu: dar (prijatý), dar bol čiastočne vrátený 

Identifikačné údaje o darcovi: Veronika Hrycová, Beblavého 4, 811 01 Bratislava 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 12.02.2019  

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 4500 eur 

Dátum prijatia daru: 12.02.2019, 13.02.2019 – dar bol vrátený vo výške 3700 eur dňa 02.07.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK31 1100 0000 0026 1877 9174 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK53 1100 0000 0029 4006 6252 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

2/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: SAMPRO spol. s r.o., IČO: 17322995, Adresa: Bojnická 3, 831 04 

Bratislava 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 18.03.2019 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 5000 eur 

Dátum prijatia daru: 19.03.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK88 1111 0000 0066 2633 4018 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK53 1100 0000 0029 4006 6252 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

3/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: SAMPRO spol. s r.o., IČO: 17322995, Adresa: Bojnická 3, 831 04 

Bratislava 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 18.03.2019 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 7500 eur 

Dátum prijatia daru: 24.04.2019, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 18.03.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK88 1111 0000 0066 2633 4018 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK53 1100 0000 0029 4006 6252 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

4/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: SAMPRO spol. s r.o., IČO: 17322995, Adresa: Bojnická 3, 831 04 

Bratislava 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 18.03.2019 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 7500 eur 



Dátum prijatia daru: 02.05.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK88 1111 0000 0066 2633 4018 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK53 1100 0000 0029 4006 6252 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

5/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: SAMPRO spol. s r.o., IČO: 17322995, Adresa: Bojnická 3, 831 04 

Bratislava 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 18.03.2019 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 5000 eur 

Dátum prijatia daru: 15.05.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK88 1111 0000 0066 2633 4018 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK53 1100 0000 0029 4006 6252 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

6/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: Karol Bustin, Gorkého 11, Bratislava 811 01 

Predmet daru: finančný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 06.05.2019 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 750,00 eur (dar do 1000 eur) 

Dátum prijatia daru: 07.05.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK37 1111 0000 0067 6054 2002 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK51 0900 0000 0051 5561 1650 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

7/ Typ príjmu: dar (prijatý) 

Identifikačné údaje o darcovi: Michal Pírek, Pri pšeničnej bráne 495/31, Hamuliakovo 900 43 

Predmet daru: peňažný dar, zmluva uzatvorená v Bratislave dňa 01.07.2019 

Údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy: 10000 eur 

Dátum prijatia daru: 02.07.2019 

Číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare: SK08 1111 0000 0068 1386 4006 

Číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare: SK53 1100 0000 0029 4006 6252 

Vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: áno osoba 

nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona 

Úhrnná suma peňažných darov vykázaných v účtovnej závierke za rok 2019: 40250,00 eur (r. 55 

výkazu ziskov a strát). 

 

Osobitná evidenciu darov a iných bezodplatných plnení v roku 2019 podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona o 

politických stranách: 

1/ Typ príjmu: iné bezodplatné plnenie  

Identifikačné údaje poskytovateľa: Veronika Hrycová, Beblavého 4, 811 01 Bratislava 

Popis iného bezodplatného plnenia: úrok – iné bezodplatné plnenie 

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 20.07.2019, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 2,64 eur 



Dátum prijatia plnenia: 20.07.2019 

Suma (údaj o hodnote): 2,64 eur (úročenie poskytnutej pôžičky) 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.  

2/ Typ príjmu: iné bezodplatné plnenie 

Identifikačné údaje poskytovateľa: Karol Bustin, Gorkého 11, Bratislava 811 01 

Popis iného bezodplatného plnenia: úrok – iné bezodplatné plnenie  

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 06.05.2019, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 12,50 eur 

Dátum prijatia plnenia: 07.05.2019 

Suma (údaj o hodnote): 12,50 eur (úročenie oneskoreného vrátenia mylnej platby) 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.  

3/ Typ príjmu: neprijatý dar – iné bezodplatné plnenie 

Identifikačné údaje o darcovi: Peter Rigo, Orechová 5022/133, 83101 Dunajská Lužná 

Popis iného bezodplatného plnenia: hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou 

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 25.07.2019, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 550,97 eur 

Dátum prijatia plnenia: 25.07.2019 

Suma (údaj o hodnote): 550,97 eur 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.  

4/ Typ príjmu: neprijatý dar – iné bezodplatné plnenie 

Identifikačné údaje o darcovi: Marcel Litvák Feliks, Rostovská 9702/52, 83106 Bratislava 

Popis iného bezodplatného plnenia: hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou 

Miesto a dátum uzatvorenia zmluvy: 25.07.2019, Bratislava 

Vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí: 779,61 eur 

Dátum prijatia plnenia: 25.07.2019 

Suma (údaj o hodnote): 779,61 eur 

Vyhlásenie poskytovateľa IBP o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona o politických stranách: 

áno osoba nie je osobou podľa § 24 ods. 1 zákona.  

Úhrnná suma inych bezodplatných plnení vykázaných v účtovnej závierke za rok 2019: 1345,72 eur (r. 

58 výkazu ziskov a strát). 

 

Zoznam pôžičiek prijatých v účtovnom období 2019 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.06.2019 

 

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov v roku 2019 podľa § 22 ods. 2 zákona o politických 

stranách: 



1/ Typ príjmu: pôžička 2018 – bola vrátená 

Veriteľ: Veronika Hrycová 

Adresa: Beblavého 4, 811 01 Bratislava 

Suma: 3700 eur 

Dátum prijatia: 2018, dátum vrátenia 02.07.2019  

Lehota vrátenia: do konca roka 2019 – bolo vrátené. Bolo úročené. 

2/ Typ príjmu: pôžička – bola vrátená 

Veriteľ: Veronika Hrycová 

Adresa: Beblavého 4, 811 01 Bratislava 

Suma: 2700 eur 

Dátum prijatia: 19.06.2019, dátum vrátenia 02.07.2019  

Úrok: 19.06.2019 – 02.07.2019, 14 dní 

Lehota vrátenia: do konca roka 2019 – bolo vrátené. Úrok bol vypočítaný ako nepeňažný príjem. 

 

Zoznam členských príspevkov prijatých v účtovnom období 2019 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 31.03.2020 

 

1/ Typ príjmu: žiaden členský príspevok nebol prijatý v roku 2019. 

 


