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5. Prehľad o príjmoch strany v zmysle §20 ods.4  
zákona 
 
 

Politická strana SMER – sociálna demokracia vlastní 100% 
obchodný podiel a je jediným spoločníkom v Agentúre SMER, 
s.r.o. IČO: 35775726, so sídlom Bratislava, Súmračná 25. 

Zisk z hospodárenia spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o. 
dosiahnutý v roku 2008 vo výške 105 818 €, bol v roku 2009 na 
základe rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho 
pôsobnosť valného zhromaždenia použitý na úhradu straty 
minulých rokov preúčtovaním na účet  429.1 v súlade s postupmi 
účtovania v objeme 39 875 €, na prídel do SF (účet 472.1) vo výške 
529 €, a na prevod na účet nerozdeleného zisku (účet 428.1) 
v objeme 65 414 €. Politická strana SMER – sociálna demokracia 
nemala v roku 2009 príjem z podielu na zisku z podnikania tejto 
spoločnosti. O výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 
2009, v ktorom bol dosiahnutý zisk 63 780 €, rozhodne valné 
zhromaždenie v zákonom stanovenej lehote v roku 2010.  

6. Prehľad o príjmoch strany v zmysle §22 ods.1 
    zákona  
    v  tis.EURO                                                                                                        r. 2008   r. 2009 

1. § 22 ods 1                                            
a) príjmy z členských príspevkov  (viď. kapitola 18)           114 125
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení (viď. kapitola 15) 6 2
c) príjmy z dedičstva   
d) príjmy z predaja a prenájmu HM a NM (účet 651 + účet 658)  54 21
e) príjmy z úrokov z vkladov v bankách  63 16
f) podiel na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti   
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovaných na verejnom trhu   
h) príjmy z pôžičiek a úverov   
i) príspevky zo štátneho rozpočtu  (viď. kapitola 7) 1 653 1 652
2. iné výnosy neuvedené pod §22 ods.1 (úč.645 + úč.649 + úč.656) 137 979

komentár k 1. písm. d):  
Politická strana účtovala v roku 2009 príjem z prenájmu 
nehnuteľností a súvisiacich služieb vo výške 20 914.-€ (účet 658).  
komentár k 2.: 
Okrem príjmov podľa §22 ods. 1. politická strana účtovala,  
v súlade s účtovnými postupmi, do výnosov (účet 656) prevod 
zdrojov z fondu (účet 423) vo výške 976 000.- €, ktoré sú tvorené zo 
zisku z predchádzajúcich rokov na účte 423 - Fondy tvorené zo 
zisku, a ktoré sú určené na zabezpečenie potrieb súvisiacich 
s hlavnou činnosťou politickej strany,kurzové zisky(účet 645:58.-€) 
a objem odpisov majetku, účtovaného na účte časového rozlíšenia 
(účet 649 :3 919.-€). 
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7. Prehľad o príjmoch strany zo štátneho rozpočtu 
    podľa §25 zákona 
 
         (v tis. EURO) 

Príspevky zo štátneho rozpočtu                     1 652 
z toho : 

- príspevok na činnosť                                                 963  

- príspevok na mandát                                                689 
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8. Vyhlásenie o použití finančných prostriedkov  
    zo štátneho rozpočtu §29 zákona 
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9. Ročná účtovná závierka overená audítorom 
 
 
V zmysle Zákona 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade 
nad výkonom auditu a v súlade so Zákonom č. 85/2005 Z.z. 
v znení neskorších zákonov, Slovenská komora audítorov žrebom 
určila a listom zn: SKAU 238/PS/2009 zo dňa 6. marca 2009 
oznámila pre politickú stranu SMER – sociálna demokracia 
audítora na výkon auditu  za rok 2009.   

 
Ročná účtovná závierka overená audítorom obsahuje : 
 

A. Oznámenie SKAU o vyžrebovaní audítora 
B. Súvaha k 31.12.2009 
C. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009 
D. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2009 
E. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 

31.12.2009 
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9.B. Súvaha 
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9. C. Výkaz ziskov a strát 
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9.D. Poznámky k účtovnej závierke 
 

Poznámky 
k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2009. 

I. 
Všeobecné údaje 

(1) Názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky a 
identifikačné číslo účtovnej jednotky. 
Názov účtovnej jednotky 
S M E R - S O C I Á L N A  D E M O K R A C I A       
 
Sídlo účtovnej jednotky: 
S Ú M R A Č N Á  2 5          
B R A T I S L A V A           
 
Ulica a číslo: 
S Ú M R A Č N Á  2 5          
 
PSČ Názov obce 
8 2 1  0 2 B R A T I S L A V A               
 
IČO: 3 1 8 0 1 2 4 2  
 
Dátum vzniku /zápisu v registri politických strán 
Ministerstva vnútra SR/ 0 8  1 1  1 9 9 9 

 
 (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. 
Organizačné stupne strany 

  
a) ústredie  
b) krajská organizácia (bez právnej subjektivity) 
c) okresná organizácia (bez právnej subjektivity) 

 
Ústredné orgány strany 
 

a) Snem   -   Najvyšší orgán strany  
b) Predsedníctvo strany   -  Najvyšší orgán strany medzi jednotlivými snemami. 

- Predseda : Doc. JUDr. Robert Fico, Csc. 
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c) Vedenie strany  -  Výkonný a štatutárny orgán strany 
- Predseda : Doc. JUDr. Robert Fico, Csc 
- Podpredseda : Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc 

 Ing. Igor Federič 
 JUDr. Robert Kaliňák 
 Mgr. Marek Maďarič 
 Ing. Vladimír Maňka 
 Mgr. Pavol Paška 

- Generálny Manažér : JUDr. Ján Richter 
- Predseda Klubu poslancov NRSR 

 za stranu SMER – sociálna demokracia : JUDr. Miroslav Číž 
- Člen vedenia : Dr. Vladimír Faič 

d) Ústredná revízna komisia  
e) Rozhodcovská komisia 
V mene štatutárneho orgánu a za stranu koná a podpisuje predseda strany samostatne, alebo 
dvaja členovia vedenia strany podľa schváleného podpisového poriadku strany. 

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

Účtovná jednotka je politickou stranou založenou v súlade s platnou právnou úpravou. 
Politická strana nie je založená ani zriadená na účel podnikania. 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej jednotky za 
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 

Obdobie  
končiace 31.12 

Priemer. prepočítaný  
počet zamestnancov 

z toho vedúci 
 zamestnanci  

Stav k 31.12. 
zamestnanci  

Stav k 31.12. 
na dohodu 

Rok 2009 23,95 1 34 66 
Rok 2008 22,75 1 33 63 

Politická strana zamestnáva pre zabezpečenie výkonu svojej činnosti zamestnancov v trvalom 
pracovnom pomere s rôznou dĺžkou pracovného času, ako aj  na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovný pomer, tak pre činnosti ústredia, ako aj pre 8 krajov a 78  
okresov. 

(5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.  
Účtovná závierka politickej strany SMER – sociálna demokracia  za účtovné obdobie 
kalendárneho roku 2009 končiace 31.12.2009, je zostavená ako riadna účtovná závierka  na 
základe § 4 ods.(4),(7), §6 ods.(4),(5) písm. a), §7,  a § 17  Zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. 

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom 
účtovnej jednotky. 

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie roku 2008 končiace dátumom  
31.12.2008 bola schválená vedením strany SMER - sociálna demokracia, dňa 14.04.2009. 

II. 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  
Politická strana SMER – sociálna demokracia splnila a priebežne plní všetky predpoklady pre 
činnosť a fungovanie politickej strany stanovené zákonom o politických stranách. Politickej 
strane neboli udelené žiadne obmedzenia ani pokuty, ktoré by mohli viesť k zániku resp. 
k zrušeniu strany.  
Na základe splnenia všetkých predpokladov pre činnosť, politická strana SMER – sociálna 
demokracia 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. 
Ku dňu zavedenia EUR bol neobežný majetok, obežný majetok,  vlastné zdroje krytia, cudzie zdroje 
krytia a účty časového rozlíšenia prepočítané konverzným kurzom 30,126.   
Text v EUR 
- kurzová strata ku dňu zavedenia eura 0,28 
- kurzový zisk ku dňu zavedenia eura 0,35 

V priebehu účtovného obdobia neboli v politickej strane zaznamenané zmeny v spôsobe 
oceňovania, v spôsobe odpisovania, v usporiadaní položiek účtovnej závierky a v obsahovom 
vymedzení týchto položiek proti predchádzajúcemu  obdobiu.  
Na základe splnomocnenia v § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve Ministerstvo financií SR 
s účinnosťou od 1.1.2008 komplexne novelizovalo právnu úpravu podvojného účtovníctva 
neziskových organizácií. S tým súvisí i zmena účtovnej osnovy pre rok 2009. Uvedené zmeny 
nemali dopad na zmenu finančnej hodnoty majetku. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 

Ocenený  obstarávacou cenou 
Súčasti obstarávacej ceny  sú: 
- cena obstarania    
- náklady súvisiace s obstaraním 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
V politickej strane nebol obstaraný vlastnou činnosťou žiaden nehmotný majetok. 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  
V politickej strane nebol obstaraný iným spôsobom žiaden nehmotný majetok. 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 
Ocenený obstarávacou cenou     
Súčasti obstarávacej ceny sú : 
- cena obstarania    
- náklady súvisiace s obstaraním  

 - dopravné 
 -  montáž 
 - clo 
 - technické zhodnotenie 
 - časť neuplatnenej DPH 
 - ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

V politickej strane nebol obstaraný vlastnou činnosťou žiaden hmotný majetok. 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

V politickej strane nebol obstaraný iným spôsobom žiaden hmotný majetok. 
g) dlhodobý finančný majetok, 

Ocenený  obstarávacou cenou    
h) zásoby obstarané kúpou, 

Ocenené obstarávacou cenou.     
Súčasti obstarávacej ceny : 
- cena obstarania    
- náklady súvisiace s obstaraním  

 dopravné 
 clo 
 časť neuplatnenej DPH 
 skonto 
 ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním. 
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i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou politická strana neevidovala. 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

Zásoby vytvorené iným spôsobom politická strana neevidovala. 
k) pohľadávky, 

Ocenenie menovitou hodnotou.  
l) krátkodobý finančný majetok, 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
m) časové rozlíšenie na strane aktív, 

účet 381 : Náklady budúcich období – ocenené menovitou hodnotami 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 

 záväzky – ocenené menovitými hodnotami 
 pôžičky a úvery politická strana neevidovala a ani o nich neúčtovala 
 rezervy – odhadom menovitými hodnotami – Tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. 
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku . 

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 
účet 383 : Výdavky budúcich období – ocenené menovitými hodnotami 
účet 384:  Výnosy budúcich období – ocenené menovitými hodnotami. Vykazujú sa vo výške, 
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

p) deriváty,   Politická strana neúčtovala o derivátoch. 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, 

Politická strana neeviduje takýto majetok. 
s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu. 

Politická strana nevlastní prenajatý majetok 
(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  účtovných odpisov. 

Pri odpisovaní boli použité odpisové sadzby podľa § 31, 32  zákona o daniach z príjmov. 
Druh  majetku Odpisová metóda Počet rokov 
Dlhodobý hmotný majetok    
Budovy, haly, stavby rovnomerná 20, 50 
Stroje prístroje a zariadenia rovnomerná   4,   6 

 (5) Prehľad o  dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke. 
Politická strana v účtovnom období účtuje na účte 691 – Dotácie, o prijatých finančných 
prostriedkoch zo štátneho rozpočtu,  prislúchajúcich strane v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. 
o politických stranách a politických hnutiach a v súlade  s Uznesením Výboru Národnej rady 
Slovenskej Republiky pre financie, rozpočet a menu č. 335 zo 17. júna 2008. V zmysle 
citovaného zákona boli poukázané strane na rok 2009 finančné prostriedky v sume 1 652 250 
EUR, z toho príspevok na činnosť na rok 2009 vo výške 963 150 EUR a príspevok na mandát 
v sume 689 100 EUR. Iné účelovo zamerané dotácie resp. granty strana neobdržala. 

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

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  a dňom jej zostavenia, nenastali 
žiadne významné skutočnosti. 

III. 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa 
zostavuje účtovná závierka, a to 
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav 

dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku účtovného obdobia, prírastky a úbytky tohto majetku 
a zostatok na konci účtovného obdobia, 
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b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek 

súvahy; uvádza sa stav oprávok na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas účtovného 
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

ad a), b) 
Politická strana SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, Bratislava 

Prehľad o pohybe dlhodobého  majetku 
 v účtovnom období  roku  2009 

v EUR            

 Obstarávacia cena/Vlastné náklady Oprávky/Opravné položky Zostat. cena 
Názov  1.1 + - Presun  31.12  1.1. + - Presun  31.12.  1.1.  31.12. 

               
Zriaďovacie náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softvér 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceniteľné práva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstarávaný DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté preddavky na DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhodobý nehmotný majetok 
spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    
Pozemky 51451 142204 0 0 193655 0 0 0 0 0 51451 193655
Stavby 706481 159796 0 0 866277 207462 23016 0 0 230478 499004 635799
Samostatné hnuteľné veci a súbory  117890 5161 0 0 123051 98553 8325 0 0 106878 19352 16173

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 11561 9773 0 0 21334 11551 9783 0 0 21334 0 0
Obstarávaný DHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté preddavky na DHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok spolu 887383 316934 0 0 1204317 317566 41124 0 0 358690 569807 845627
             
Podielové cenné papiere a podiely v 
ovlád. osobe 6639 0 0 0 6639 0 0 0 0 0 6639 6639

Podielové cenné papiere a podiely v 
spoločnosti  s podstatným vplyvom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé CP a podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý finančný majetok spolu 6639 0 0 0 6639 0 0 0 0 0 6639 6639
             
Neobežný majetok spolu 894022 316934 0 0 1210956 317566 41124 0 0 358690 576446 852266

 
c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má 

účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 
Politická strana neeviduje takýto majetok. 

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Poistná suma Výška 

poistného  
Poistený v  

Nehnuteľnosti 866 361 0 ALIANZ 
Motorové vozidlá 34 382 1 895 ALIANZ 

Nehnuteľnosti sú poistené voči požiaru, vode, víchrici a živelným udalostiam. Poistenie 
nehnuteľnosti v správe Agentúry SMER, s.r.o. zabezpečuje v súlade s nájomnou zmluvou nájomca. 
Motorové vozidlá sú okrem zákonného poistenia poistené voči havárii, živelnej udalosti 
a odcudzeniu. Motorové vozidlá v správe Agentúry SMER s.r.o. sú poistené v súlade s nájomnou 
zmluvou.  
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(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka  
a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného 
obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého  finančného  majetku. 

Druh majetku Výška vkladu  Umiestnenie 
Podielové CP a podiely v ovládanej osobe 6 639 Agentúra SMER, s.r.o.. 

 (4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných 
položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na 
konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. 

Súvahová položka k  1.1.2009 Tvorba  Zníženie Zrušenie k 31.12. 2009 
OP ku krátkodobým  
pohľadávkam : 

0 8 137 0 0 8 137 

Iné pohľadávky      0 8 137 0 0 8 137 
 
Účtovná jednotka ako právny nástupca po SDĽ, účtuje v Iných pohľadávkach o pohľadávke  
voči Devín banke v konkurznom konaní vo výške 8 137,22 EUR. Voči tejto pohľadávke bola 
vytvorená opravná položka. Podstatou pohľadávky je stav  na bankovom účte ku dňu 
vyhlásenia konkurzu Devín banky. Konkurz naďalej pokračuje. 

 (5) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 
 Prehľad pohľadávok v EUR 

Súvahová položka k 1.1. k 31.12. 
Dlhodobé pohľadávky 326 462 0
Pohľadávky z obchodného styku 326 462 0
Krátkodobé pohľadávky 28 779 332 318
Pohľadávky z obchodného styku 20 514 332 099
Ostatné pohľadávky 132 66
Daňové pohľadávky 
Iné pohľadávky 8 133 153

 
     Politická strana oproti minulému obdobiu neeviduje dlhodobé pohľadávky. Tieto pohľadávky       
sa preúčtovali do krátkodobých pohľadávok z titulu zníženia doby splatnosti do 1 roka. 

pohľadávky do lehoty splatnosti 327 339
pohľadávky po lehote splatnosti 4 979

 
 (6) Prehľad o významných zložkách 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. 
 

Politická strana neúčtuje o krátkodobom finančnom majetku 
(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Politická strana nemá významné položky časového rozlíšenia. Na účte nákladoch budúcich 
období je účtovaných niekoľko položiek, z ktorých žiadna nie je významného charakteru. 
V položke príjmy budúcich období politická strana neúčtuje. 

(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné 
účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie 
opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj 
dôvod ich tvorby a zúčtovania. 
        Politická strana netvorila a neúčtovala o opravných položkách k majetku. 
(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy 
za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to  
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok 

v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov 
organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé 
prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia, 
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b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, 

úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia, 
ad. a), b) v EUR 
 

 k  1.1.2009 Prírastok  Úbytok k 31.12. 2009 
Vlastné zdroje krytia majetku spolu :      2 719 346 859 656 1 859 690
Imanie a peňažné fondy (základné imanie) 1 205 769 142 204 29 699 1 318 274
Fondy tvorené zo zisku  1 511 807 1 803 976 000 537 610
Nevysporiadaný výsledok hospodár. min. rokov 1 760 1 760 
Výsledok hospodárenia     3 806  3 806

 
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní ostáva zaúčtovaný na účte 428 do doby, kým nebude 
podpísaná výročná správa štatutárnym orgánom. Následne sa zisk z predchádzajúceho roka 
použije na tvorbu Fondu – účet 423. Použitie účtu je dané jeho názvom. Používa sa na oblasti, 
ktoré sú predmetom činnosti chodu politickej strany.  

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Rozdelenie zisku z minulého obdobia  (v EUR) Suma 
Prídel na zvýšenie základného imania 
Prídel do fondov tvorených zo zisku (úč. č. 423) 1 760
Prídel do ostatných fondov 
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov 
Nerozdelený zisk minulých rokov 
Iné rozdelenie zisku 
Spolu 1 760

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku 

účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje 
účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok 
použitia rezervy, 

Druh rezervy  v EUR k 1.1. Tvorba Použitie Zrušenie k 31.12. Rok použitia 
Rezervy celkom  z toho : 43 183 45 914 41 299 1 884 45 914 2010
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 31 399 32 072 31 399 32 072 2010
Rezerva na tlač výročnej správy 4 979 3 800 3 736 1 243 3800 2010
Rezerva na audit 6 141 9 401 6 141 9 401 2010
Rezerva na energie 664 641 23 641 641 2009

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný 
zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 
Druh záväzku v EUR k 1.1. Prírastok Úbytok k 31.12. 
Dlhodobé záväzky 17 560 1 956 2 197 17 319
- záväzky zo sociálneho fondu 17 560 1 956 2 197 17 319
Krátkodobé záväzky 77 573  3 313 213 3 234 835 155 951
- z obchodného styku 24 696 2 052 067 1 970 155 106 608
- voči zamestnancom 31 269 502 249 502 069 31 449
- zúčtovanie s poisťovňami 13 775 677 941 677 947 13 769
- daňové záväzky 6 738 77 227 80 832 3 133
- ostatné záväzky 1 095 3 729 3 832 992

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

Záväzky z obchodného styku spolu 106 608
 Z toho záväzky v lehote splatnosti 79 594
 Z toho záväzky po lehote splatnosti 27 014
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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, 

Súvahová položka Zostatková doba splatnosti 
v EUR do 1 roka od 1 do 5 rokov viac ako 5 

rokov 
Dlhodobé záväzky  17 319  
Záväzky z prenájmu  
Dlhodobé prijaté preddavky  
Sociálny fond 17 319  
Dlhodobé zmenky na úhradu  
Ostatné dlhodobé záväzky  
Krátkodobé záväzky 155 951  
Záväzky z obchodného styku 106 608  
Záväzky voči zamestnancom 31 449  
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia 13 769  
Daňové záväzky 3 133  
Záväzky z titulu finančných vzťahov k ŠR a orgánov miestnej 
samosprávy 

 

Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov  
Záväzky voči účastníkom združení  
Ostatné záväzky 992  
Spolu záväzky: 173 270  

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, 

                     (v EUR) 
Text Suma  

Stav sociálneho fondu k 1. 1.  17 576
Tvorba z povinného prídelu z nákladov 1 956
Tvorba spolu 1 956
Čerpanie na stravovanie pracovníkov a regeneráciu pracovnej sily 1 533
Ostatné čerpanie 680
Čerpanie spolu 2 213
Stav sociálneho fondu k 31. 12. 17 319

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 slovenských korunách ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

Politická strana nemá žiadne úvery alebo pôžičky. 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Politická strana neúčtuje o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich 
období. 

(11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, b) zostatkovú hodnotu dlhodobého 
majetku obstaraného z dotácie, c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, d) zostatok nepoužitej časti podielu 
zaplatenej dane, e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

 Politická strana na účte časového rozlíšenia - účet 384 výnosy budúcich období účtuje 
 novozistenú      nehnuteľnosť v Žiline vo výške znaleckého posudku. Na tomto účte zúčtuje 
 časové rozlíšenie do výnosov bežného účtovného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti  
 so zaúčtovaním odpisov novozisteného majetku. 

(12)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu 

a finančný náklad, 
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  
 1. do jedného roka vrátane, 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 3. viac ako päť rokov.  

Politická strana nevlastnila majetok formou finančného prenájmu. 
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IV. 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa 
jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb a činností účtovnej jednotky. 

 
           (v EUR) 

Druh výnosu Výška tuzemsko zahraničie 
Úroky z termínovaných účtov 15 517 15 517
Prenájom nehnuteľnosti  20 914 20 914
Výnosy z použitia fondu 976 000 976 000
Príspevky od iných organizácií 0 0
Príspevky od FO 1 660 1 660
Prijaté členské príspevky 125 073 125 073
Dotácia na prevádzku zo ŠR 1 652 250 1 652 250
Iné ostatné výnosy 3 919 3 919
Tržba z predaja DHM 0 0
Kurzové zisky 58 58
 
V položke Výnosy z použitia fondu je zaúčtovaný prevod prostriedkov z Fondu tvoreného zo 
zisku, vytvoreného na krytie nákladov na prevádzku politickej strany, v súlade s účtovnými 
postupmi a rozhodnutím vedenia politickej strany. 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty zložiek prijatých darov a iných bezodplatných plnení v súlade so zákonom 
o politických stranách 

(3)  
Fyzické osoby 

meno Trvalý pobyt 
suma v 
EUR Dátum prijatia 

 Norbet Krišta Malinovského 8, Lučenec 1 660 03.02.2009
 SPOLU 1 660
 
Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia) 

názov sídlo/štatutárny zást. IČO/DIČ 
suma v 
EUR Dátum prijatia 

  0 
  spolu PO 0 
 
Iné zmluvné plnenia, rozdiel medzi cenou obvyklou a cenou dojednanou - § 23 ods. 3. e) 

názov sídlo IČO Predmet zmluvy Dojednaná cena/rok 

  VUMAT SK, sr.o. ul. Pri Cintoríne č. 36, Žilina 01004  36406252 podnájom 12,9m2 1.- EUR
 
(3) Opis a vyčíslenie hodnoty  významných zložiek  iných ostatných  výnosov.  

V rámci iných ostatných výnosov neboli v účtovnej jednotke účtované položky významného 
charakteru.  

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov; 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 

Druh finančného výnosu Suma v EUR 
Úroky 15 517
Kurzový zisk  86
 
V položke finančných výnosov (účet/644.) je účtované o prijatých výnosových úrokoch 
z termínovaných účtov politickej strany 
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné 
náklady. 
 

Druh služby v EUR 2009 2008 
spotreba materiálu 159 388 113 955
Spotreba energie 5 404 19 219
Opravy a udržiavanie  21 535 55 268
služby 721 758 733 552
mzdové náklady 501 037 508 630
náklady na sociálne zabezpečenie 114 660 118 768
Cestovné 25 279 45 243
Osobitné náklady 1 088 037 253 502
Účtovná jednotka na účet 547 – osobitné náklady, účtuje významné politické akcie ( napr. 
MDŽ, SNP, Deň S-D, MDD, MÁJ, Snem a pod.). Ide o špecifické náklady, ktoré vyplývajú 
z hlavnej činnosti politickej strany a súvisia so zabezpečením celorepublikových akcií, ktoré 
schvaľuje predsedníctvo strany.  
Nárast nákladov oproti predchádzajúcemu obdobiu súvisí s akciami, ktoré sa uskutočnili 
v roku 2009, a to voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta a voľby do VÚC.  
Pokles nákladov na účte 502 a 511 oproti minulému obdobiu súvisia s predajom a opravou 
nehnuteľnosti v roku 2008. 

 (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 
Účtovná jednotka nepoužila podiel zaplatenej dane. 

 (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát; 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Druh finančného nákladu Suma v EUR 
Úroky 0
Kurzové straty  86
Účtovná jednotka účtuje  o kurzových stratách v nie významnom objeme. 

(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 
a) overenie účtovnej závierky audítorom,   -  vytvorená rezerva v sume 9 401 EUR 
b) iné uisťovacie služby, 
c) daňové poradenstvo, 
d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. 

V. 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie 
položky. 

Účtovná jednotka nemá položky významného charakteru. 
Politická strana účtuje  na podsúvahovom účte o nasledovných položkách: 
 

Položka Popis majetku Hodnota v 
EUR 

Prijatý do úschovy Majetok civilnej obrany 531 
 Odpísané pohľadávky 677 
 Prevzaté sporové konanie po SDĽ 3 322 
 Ochranné známky 0,27 
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VI. 

Iné aktíva a iné pasíva 
(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré 
sa nevykazujú  v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, 
a to : 
a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia  s uvedením údajov 
o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov, 
b) záväzky alebo právo  vyplývajúce zo súdnych sporov,  

Účtovná jednotka pokračuje v súvislosti s právnym nástupníctvom po Strane demokratickej 
ľavice  v sporovej veci záväzku, resp. práva v prípade jeho preukázania. O evidovaných 
súdnych sporoch, kde nie je jednoznačne stanovená výška záväzku alebo práva vyplývajúceho 
zo súdneho sporu, politická strana účtuje na podsúvahových účtoch vo výške 1 EUR. Uvedené 
prípady sa netýkajú spriaznených osôb.   

c) záväzky  alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk, (viď. podsúvahová položka – prevzaté sporové konanie) 
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo  všeobecne záväzných právnych predpisov, 
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka, 
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie 

o iných formách zabezpečenia. 
(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinnosti, ktoré sa nesledujú 
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka 
spriaznených osôb, a to 
a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov, 
c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, 

napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) budúce právo alebo budúca povinnosť napríklad z leasingových, nájomných, servisných, poistných, 

koncesionárskych, licenčných  zmlúv, 
e) budúce právo alebo  budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci, 
f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Účtovná jednotka nemá finančné práva ani povinnosti vyplývajúce z budúceho práva alebo 
budúcej povinnosti. 

(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 
Politická strana nevlastní a ani nemá v v správe kultúrnu pamiatku.   
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9. E. správa audítora 
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9. E. správa audítora 
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10. Informácia o finančnej situácii strany 
 
 
      (v tis. €) 

číslo 
účtu Náklady 

číslo 
riadku 
výkazu

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

501 Spotreba materiálu 1 222 150 114 159
502 Spotreba energie 2 11 17 19 5
511 Opravy a udržiavanie 4 21 27 55 21
512 Cestovné 5 69 46 45 25
513 Náklady na reprezentáciu 6 70 110 63 42
518 Ostatné služby 7 2 121 1 019 734 722
521 Mzdové náklady 8 324 501 509 501
524 Zákonné sociálne poistenie 9 88 126 119 115
527 Zákonné sociálne náklady 11 11 12 12 13
532 Daň z nehnuteľností 14 7 5 4 4
538 Ostatné dane a poplatky 15 3 2 2 8
543 Odpísanie pohľadávky 18 1 1     
544 Úroky 19 29       
545 Kurzové straty 20 2   1   
546 Dary 21 1 1     
547 Osobitné náklady (analytika od roku 2008) 22     254 1 088
549 Iné ostatné náklady 24 11 6 6 3
551 Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku 25 69 31 34 41
552 Zostatková cena predaného N a H majetku 26 76   17   
556 Tvorba fondov 30 36       
559 Tvorba a zúčt. zákonných opravných položiek 33       8
562 Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 35   7 21 32
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36         

Účtová trieda 5 celkom           r. 01 až 35 38 3 172 2 061 2 010 2 787
602 Tržby z predaja služieb 40   1     
643 Platby za odpísané pohľadávky 52   1     
644 Úroky 53 48 78 63 15
645 Kurzové zisky 54   0     
646 Prijaté dary 55   5     
649 Iné ostatné výnosy 58 1 250 1 4
651 Tržby z predaja dlhodobého N a H majetku 59 80   19   
654 Tržby z predaja materiálu 62 1   0   
656 Výnosy z použitia fondu  64 22   136 976
658 Výnosy z nájmu majetku 66 12 22 35 21
659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek    7       
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 42   5   
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0   1 2
664 Prijaté členské príspevky 70 29 95 114 125
691 Dotácie  73 4 750 1 653 1 653 1 652

Účtová trieda 6 celkom                 r. 39 až 73  74 4 992 2 105 2 027 2 795

Výsledok hospodárenia pred zdanením  r. 74 - 38 75 1 820 44 18 8

591 Daň z príjmov 76 10 16 16 4

Výsledok hospodárenia po zdanení(r.75-(76+77)+/-    78 1 810 28 2 4
 

Na  účte 547 – osobitné náklady, sú účtované podľa účtovných 
postupov prijatých v roku 2008 významné politické akcie, ktoré 
vyplývajú z hlavnej činnosti politickej strany a súvisia so 
zabezpečením celorepublikových akcií. 



 

 34

 
10. Informácia o finančnej situácii strany 
 
 
Nárast nákladov v roku 2009 oproti predchádzajúcemu obdobiu 
súvisí s realizovanými ďalšími akciami, ako voľby do Európskeho 
parlamentu, voľby prezidenta a voľby do VÚC. Pokles nákladov na 
účte 502 a 511 oproti minulému obdobiu súvisia s predajom 
a realizovanými opravami nehnuteľnosti v roku 2008. 
 
(v  tis.  € ) 

  A k t í v a  
číslo 

riadku 
výkazu

Rok  
2006 

(Netto) 

Rok 
2007 

(Netto) 

Rok 
2008 

(Netto) 

Rok 
2009 

(Netto) 

A.   NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  súčet r. 002+009+021 001 598 608 576 852
1. Dlhodobý nehmotný majetok spolu       r. 003 až 008 002        
2. Dlhodobý hmotný majetok spolu         r. 010 až 020 009 591 601 570 846
  Pozemky                                                      (031) 010 56 55 51 194
  Umelecké diela a zbierky                                (032) 011        
  Stavby                                         (021 - (081 - 092AÚ) 012 514 528 499 636
  Samostatné hnuteľné veci a súbory vecí  (022-(082 + 092AÚ) 013 16 18 19 16
  Dopravné prostriedky                (023 - (083 + 092AÚ) 014 5      

3. Dlhodobý finančný majetok spolu              r. 022 až 028 021 7 7 7 7
  Podielové CP a podiely v OS v ovládanej osobe (061-96AÚ) 022 7 7 7 7

B.   OBEŽNÝ   MAJETOK   SPOLU  r. 030+037+042+051 029 2 737 2 406 2 278 1 334
1. Zásoby spolu                                    r. 031 až 036 030 43 1 6 6

Materiál                                        (112 + 119) - 191 031 1 6 6
Poskytnuté prevádzkové preddavky         (314 - 391AÚ) 036 43     

2. Dlhodobé pohľadávky                          r. 038 až 041 037 352 346 327 
Pohľadávky z obchodného styku  (311AÚ až 315AÚ ) - 391AÚ 038 352 346 327 

3. Krátkodobé pohľadávky                r. 043 až 050 042 16 50 29 332
Pohľadávky z obchodného styku  (311AÚ až 315AÚ) - 391AÚ 043 2 42 21 332
Ostatné pohľadávky                          (315AÚ - 391 AÚ) 044       
Daňové pohľadávky                             (341 až 345)  046 4      
Iné pohľadávky  (335AÚ+373AÚ+375AÚ + 378AÚ) -391AÚ 050 10 8 8 

4. Finančné účty                          r. 052 až 056 051 2 326 2 009 1 916 996
Pokladnica                                       (211 + 213) 052 31 46 5 44
Bankové účty                                    (221AÚ + 261) 053 2 295 1 963 1 911 952

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU        r. 058+ 059 057 4 6 4 16
1. Náklady budúcich období                                 (381) 058 1 3 3 16

Príjmy budúcich období                                  (385) 059 3 3 1 
         MAJETOK  SPOLU                 r. 001 + 029 + 057 060 3 339 3 020 2 858 2 202
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10. Informácia o finančnej situácii strany 
 
 
(v tis. €) 

  P a s í v a 
číslo 

riadku 
výkazu 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009  

A.    VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
           r. 062+068+072+073 061 3 073 2 854 2 719 1 860
1. Imanie a peňažné fondy                    r.063 až r.067 062 1 207 1 206 1 206 1 318

Základné imanie                                                (411) 063 1 207 1 206 1 206 1 318
2. Fondy tvorené zo zisku      r.069 až r. 071 068 57 1 618 1 512 538
  Fondy tvorené zo zisku       (423) 070 57 1 618 1 512 538
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov  072        
4. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie r.060-

(062+068+072+074+101) 073 1 809 30 2 4
B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU       r. 075+079+087+097 074 266 166 138 219
1. Rezervy                                   r. 076 až  078                       075 39 40 43 46
  Krátkodobé zákonné rezervy         (323+451AÚ+459AÚ) 078 39 40 43 46
2. Dlhodobé záväzky                               r. 080 až 086 079 31 23 17 17
  Záväzky zo sociálneho fondu                                 (956) 080 27 23 17 17
  Záväzky z nájmu                                       (474 AÚ) 082 4      
3. Krátkodobé záväzky                                r. 088 až 096 087 189 103 78 156
  Záväzky z obchodného styku    (321 až 326) okrem  323 088 144 53 25 107
  Záväzky voči zamestnancom                        (331+ 333) 089 27 28 31 31
  Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou 

 a zdravotnými poisťovňami (336) 090 13 13 14 14
  Daňové záväzky                                 (341 až 345) 091 5 10 7 3
  Ostatné záväzky (379 AÚ + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096   1 1 1
4. Bankové výpomoci a pôžičky               r. 098 až 100 097 8 0 0 
  Prijaté krátkodobé finančné výpomoci          (241+ 249) 100 8      
C.   ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU                  r. 096 až 098 101 0 0 123
1. Výnosy budúcich období                                    (384) 103     123
      VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 
      r.061+r.074+r.101 104 3 339 3 020 2 858 2 202
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11. Informácia o udalostiach osobitného 
významu  

 
 
Po skončení účtovného obdobia hodnotiaceho roka 2009, za 
ktorý sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu, ktoré by mohli ovplyvniť negatívne alebo 
pozitívne budúcu hospodársku a finančnú situáciu strany.  
 

12. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku 
 
Výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2009 vo výške 3 806 € 
po zdanení sa navrhuje zaúčtovať na účet Fondu tvoreného zo 
zisku, ktorý sa podľa postupov účtovania používa ako zdroj 
krytia potrieb v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti 
a zabezpečenia chodu strany. Použitie fondu je možné na 
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákup 
zásob, úhradu iných nákladov potrebných pre chod strany, 
zvýšenie základného imania, tvorbu iných fondov.       
 

13. Prehľad o príjmoch strany podľa §22 ods.1 
   zákona 
Príjmy strany podľa  §22 odst.1 zákona sú uvedené v kapitole 6 
tejto správy pod bodom 1. Nižšie uvedený prehľad prezentuje 
príjmy strany, ktoré sú pre stranu Výnosmi podľa postupov a 
zásad účtovania a nadväzujú na Výkaz ziskov a strát roku 2009 
v štruktúre §22 odst.1 zákona.   
 

                                 v tis. EURO 

Príjmy/výnosy     2 795 
z toho :    

- členské príspevky  (viď. kapitola 18)            125 
- dary (Prijaté príspevky od organizácií a fyz. osôb) (viď. kap.15)        2 
- z predaja a prenájmu nehnuteľností (viď. kap. 6)  21        
- prijaté úroky z bankových účtov  16 
- príspevky zo ŠR   (viď. kapitola 7)   1 652 
- iné výnosy  (viď. komentár ku kapitole 6) 979 

 
V položke Iné výnosy sú zahrnuté výnosy účtované na účtoch          
645 – Kurzové zisky (v sume 58.-€), 649 – Iné ostatné výnosy (v sume 
3 919.-€) a 656 – Výnosy z použitia fondu (prevod prostriedkov z Fondu 
tvoreného zo zisku na krytie nákladov na prevádzku politickej strany v objeme 
976 000.-€)     
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14. Evidencia príjmov z pôžičiek a úverov podľa 
§22 ods.2 zákona 

 
 
Politická strana SMER - sociálna demokracia neúčtovala v priebehu 
roka, ani k 31.12.2009 o príjmoch z pôžičiek a úverov. 
V roku 2009 sa nevyskytli žiadne krátkodobé pôžičky na 
krátkodobé prefinancovanie potrieb okresných organizácií.  
 

15. Prehľad o prijatých daroch a bezodplatných   
plneniach 

 

Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2009 účtovala o 
príjmoch z darov v súlade s § 22 ods. 1 písm. b) a ods. 3 Zákona č. 85/2005 
Z.z. (ďalej len zákona) a postupovala tak, aby boli dodržané zásady podľa § 
23 zákona. Prijaté dary a iné bezodplatné plnenia boli prijaté  na základe 
písomnej  zmluvy a účtované na účte 662 a 663. Politická strana 
zverejňovala zoznam darcov na svojej internetovej stránke v súlade s § 23 
ods. (4)  zákona.  
 
Dary  
Fyzické osoby 

meno Trvalý pobyt r.č. 
suma    
v € 

Dátum 
prijatia  

Norbert Krišta Ul Malinovského č. 8, 984 03 Lučenec 1 660 03.02.2009
  spolu FO 1 660 
 
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia 

názov sídlo/štatutárny zást., r.č. IČO/DIČ 
suma    
v Sk 

Dátum 
prijatia  

 spolu PO 0 
 
Iné zmluvné plnenia, rozdiel medzi cenou obvyklou 
a cenou dojednanou - § 23 ods. 3. e) 
 
Právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia) 

názov sídlo IČO Predmet zmluvy Cena/rok 

  VUMAT SK, sr.o. ul. Pri Cintoríne č. 36, Žilina 01004 36406252 podnájom 12,9m2 1.- € 
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Vyhlásenie v zmysle § 24 zákona 
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16. Informácia o plnení daňových povinností 
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17. Informácia o počte členov strany  
 
 
Politická strana SMER - sociálna demokracia k 31.12.2009  
eviduje  16 263  členov. 
 
18. Informácia o úhrade členských príspevkov 
 
Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2009 prijala 
členské príspevky v hodnote 125 073.- €.  
 
Podľa §22 ods. 4 politická strana evidovala prijaté členské 
príspevky v hodnote 829.-€ a viac u týchto členov: 
   

Meno, priezvisko Trvalý pobyt Suma v € 

JUDr. Renáta Zmajkovičová Špačinská cesta 23, 91701 Trnava 4 126 
        Tibor Varga Stará Halič č.183,985 11 1 650 
 Ing. Ivan Kubinec       Mašková č.d.35, 985 11  1 667 
Ing. František Vaško  Mukačevská 43, 080 01  Prešov 900 
 

19. Prehľad záväzkov po lehote splatnosti 
 
Politická strana SMER - sociálna demokracia v roku 2009 
účtovala o záväzkoch po lehote splatnosti v hodnote 27 013.- €. 
Vo všetkých prípadoch išlo o dodávateľské faktúry vystavené 
a splatné v mesiaci december, avšak doručené boli až v mesiaci 
január 2010. Všetky záväzky, evidované po lehote splatnosti, 
boli následne uhradené. 
 

20. Ročná účtovná závierka obchodnej 
      spoločnosti  
 
Ročná účtovná závierka Agentúry SMER, s.r.o. IČO: 35775726, 
so sídlom Bratislava, Súmračná 25., ktorej 100% obchodný 
podiel a jediným spoločníkom je strana SMER – sociálna 
demokracia, obsahuje:  
 

A. Súvaha k 31.12.2009 
B. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009 
C. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2009 
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20.  A.  Súvaha obchodnej spoločnosti  
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 44

 
20.  A.  Súvaha obchodnej spoločnosti  
 



 

 45

 
20.  A.  Súvaha obchodnej spoločnosti  
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20.B. Výkaz ziskov a strát obchodnej spoločnosti  
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20.B. Výkaz ziskov a strát obchodnej spoločnosti 
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20.B. Výkaz ziskov a strát obchodnej spoločnosti 
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20.B. Výkaz ziskov a strát obchodnej spoločnosti 
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20.  C.  Poznámky k účtovnej závierke 

 
 

Poznámky 
k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2009. 

 
 

A/   Informácie o účtovnej jednotke 
 
a/ Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku 
 
Obchodné meno : 
A G E N T Ú R A  S M E R  s. r. o.              

 
Sídlo : 
S Ú M R A Č N Á  2 5          
8 2 1  0 2  B R A T I S L A V A    
Ulica a číslo : 
S Ú M R A Č N Á  2 5          
                    
 
PSČ Názov obce 
8 2 1  0 2 B R A T I S L A V A              
 
IČO: 3 5 7 7 5 7 2 6  
 
Dátum založenia 1 8  1 0  1 9 9 9 
 
Dátum vzniku /zápisu do OR/ 0 4  1 1  1 9 9 9 
 
b/ Opis hospodárskej činnosti 

Predmet činnosti Agentúry SMER, s.r.o. (ďalej len účtovná jednotka alebo spoločnosť) z výpisu 
obchodného registra 
Okresného súdu v Bratislava I je nasledovný: 
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
- propagačná činnosť 
- výroba a predaj predmetov, propagujúcich program a činnosť politickej strany SMER, v rozsahu 

voľnej činnosti 
- obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností 
- usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií 
 

c/   Počet zamestnancov účtovnej jednotky k 31.12.2009: 
Stav zamestnancov v trvalom pracovnom pomere v spoločnosti k 31.12.2009 bol 15 zamestnancov, z toho 
1 vedúci zamestnanec a so 7 zamestnancami bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce. Priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov  v roku 2009 bol 12,18. 

 
d/   Ručenie 

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 
e/    Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2009 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona 
NR SR č. 431/202 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009. 

 
f/    Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie  

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2008 bola schválená vedením strany 
SMER - sociálna demokracia,  jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti  Agentúra SMER, s.r.o., dňa 
09.06.2009. 
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20.  C.  Poznámky k účtovnej závierke 
 
 

 
B/   Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných a iných orgánov spoločnosti 
 
a/ Konateľ  Mgr. Glendová  Silvia     
 
 
b/    Štruktúra spoločníkov  
 

Meno (Názov)       Podiel na ZI 
    v EUR          v % 

Hlasovacie práva v % 

SMER – sociálna demokracia, politická strany 6 639 100 100 
 
C/   Informácie o konsolidovanom celku 
 
a/ Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky,  ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky 

skupiny konsolidovaného celku, pre ktoré je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou 
Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, pretože jej to z  ustanovení zákona 
o účtovníctve  nevyplýva. 

 
b/   Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú 

skupinu konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka 
Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, pretože jej to z  ustanovení zákona 
o účtovníctve  nevyplýva. 

 
c/   Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú sprístupnené konsolidované 

účtovné závierky a adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia 
tieto konsolidované účtovné závierky 
Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, pretože jej to z  ustanovení zákona 
o účtovníctve  nevyplýva. 
 

D/ Informácie o účtovných metódach a  účtovných zásadách. 
 
Ku dňu zavedenia EUR bol neobežný majetok, obežný majetok, časové rozlíšenie, vlastné imanie a záväzky 
prepočítané konverzným kurzom 30,126.   
 

Text v EUR 
- kurzová strata ku dňu zavedenia eura 0,07 
- kurzový zisk ku dňu zavedenia eura 0,24 

 
a/   Účtovná závierka bola vyhotovená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite   

pokračovať vo svojej činnosti 
 
b/ Zmeny účtovných zásad a metód 

V priebehu účtovného obdobia neboli v účtovnej jednotke zaznamenané zmeny v spôsobe oceňovania, v 
spôsobe odpisovania, v postupoch účtovania, v usporiadaní položiek účtovnej závierky                       a 
v obsahovom vymedzení týchto položiek proti predchádzajúcemu  obdobiu. 

 
c/   Spôsob ocenenia jednotlivých položiek 

 
1. Dlhodobý nehmotný  majetok obstaraný kúpou 

Ocenený  obstarávacou cenou 
Súčasti obstarávacej ceny  sú: 
- cena obstarania    
- náklady súvisiace s obstaraním  
- časť neuplatnenej DPH   
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2.  Dlhodobý nehmotný  majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 

Spoločnosť nevytvorila žiadny nehmotný investičný majetok vlastnou činnosťou. 
 

3. Dlhodobý hmotný  majetok obstaraný kúpou 
Ocenený obstarávacou cenou     
Súčasti obstarávacej ceny sú : 
- cena obstarania a   náklady súvisiace s obstaraním ( dopravné, montáž, clo, technické zhodnotenie 
  časť neuplatnenej DPH, ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním) 

4. Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. 
Spoločnosť nevytvorila vlastnou činnosťou  hmotný investičný majetok. 

 
5. Dlhodobý finančný majetok 

Ocenený  obstarávacou cenou    
 

6. Zásoby obstarané kúpou 
    Ocenené obstarávacou cenou     

Súčasti obstarávacej ceny : 
- cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním (dopravné, clo, časť neuplatnenej DPH, skonto 
 ďalšie vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním) 

 
7/ Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. 

          Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť neevidovala. 
 

8/   Zákazková výroba 
             Účtovná jednotka o zákazkovej výrobe neúčtovala. 
 

9/  Pohľadávky 
             Účtovná jednotka ich oceňuje menovitou hodnotou      
 

10/ Krátkodobý finančný majetok 
              Účtovná jednotka ich oceňuje menovitou hodnotou.       
 

11/ Časové rozlíšenie na strane aktív 
         účet 381 : Náklady budúcich období – ocenené menovitou hodnotou vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
 

12/ Záväzky vrátene rezerv, pôžičiek a úverov 
záväzky, pôžičky a úvery – menovitou hodnotou  
rezervy – odhadom menovitou hodnotou. Tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa 
v očakávanej výške záväzku . 

 
11/ Časové rozlíšenie na strane pasív 

účet 383 : Výdaje budúcich období – menovitou hodnotou 
účet 384:  Výnosy budúcich období – odhadom menovitou hodnotou. Vykazujú sa vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím  

 
12/   Deriváty 

       Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch. 
 

13/  Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci 
Účtovná jednotka vlastní prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci –     
leasing motorového  vozidla. 

 
14/  Majetok obstaraný v privatizácii 

         Účtovná jednotka nevlastní majetok obstaraný v privatizácii. 
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15/  Daň z príjmov splatná a odložená 

         Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani z príjmov. 
 
d/ Tvorba odpisového plánu, doba odpisovania sadzby odpisov a metódy účtovných odpisov 
 
        Pri odpisovaní boli použité odpisové sadzby podľa § 31, 32  zákona o daniach z príjmov. 
 

Druh  majetku Odpisová metóda 
Dlhodobý hmotný majetok   
Budovy, haly, stavby rovnomerná 
Stroje prístroje a zariadenia rovnomerná 
Dopravné prostriedky rovnomerná 

 
 
e/   Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky a ocenenia majetku 
    Účtovná jednotka počas účtovného obdobia neobdržala žiadne dotácie na obstaranie dlhodobého majetku. 
 
F/   Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 
 
a/   Prehľad o pohybe dlhodobého majetku, prehľad o oprávkach a zostatkových cenách v EUR 
 

Druh  Obstarávacia 
 cena 

Oprávky a 
 opravné položky 

Zostatková 
 cena 

Dlhodobý hmotný majetok k 1.1.  1 607 734 346 263 1 261 471
 + prírastky 880 910 93 216 839 055
 - úbytky 42 519 664 93 216
 k 31.12.  2 446 125 438 815 2 007 310
Pozemky k 1.1.  273 244 0 273 244
 k 31.12. 273 244 0 273 244
Budovy, haly a stavby k 1.1.  881 669 140 048 741 621
 + prírastky 0 40 100 0
 - úbytky 0 0 40 100
 k 31.12. 881 669 180 148 701521
Stroje, prístroje, dopr. prostr, inv. k 1.1.  300 473 206 215 94 258
 + prírastky 41 855 53 116 0
 - úbytky 664 664 11 261
 k 31.12. 341 664 258 667 82 997
Nedokončené hmotné investície k 1.1.  152 347 0 152 347
 + prírastky 839 055 0 839 055
 - úbytky 41 855 0 41 855
 k 31.12. 949 547 0 949 547

 
b/   Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 
 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Poistná suma 
v EUR 

Výška poistného 
 v EUR 

Poistený 
 v  

Budovy 3 107 017 1 744 ALLIANZ 
Motorové vozidlá 481 785 15 949 ALLIANZ 

 
c/   Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo      

1. nehnuteľnosť Súmračná 25, Bratislava 
2. nehnuteľnosť Robotnícka 1, Banská Bystrica  
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d/  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, 

alebo ktorý sa využíva na základe zmluvy o výpožičke 
V účtovnej jednotke sa nepoužíva majetok nadobudnutý formou zmluvy o zabezpečovacom prevode 
práva alebo na základe výpožičky 

 
e/   Dlhodobý nehnuteľný majetok, ktorý nie je zapísaný do katastra nehnuteľnosti, pričom účtovná 

jednotka tento majetok využíva 
V účtovnej jednotke nie je evidovaný nehnuteľný majetok, pri ktorom by nebolo vlastnícke právo 
účtovnej jednotky zapísané do katastra nehnuteľnosti 

 
f/    Goodwill 
      Účtovná jednotka neeviduje tento majetok 
 
g/  Údaje o opravnej položke k nadobudnutému majetku 
      Účtovná jednotka neeviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku 
 
h/   Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti 
      Účtovná jednotka sa nezaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou 
 
i/    Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie 

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok. 
 
j/  Údaje o pohyboch dlhodobého finančného majetku /OC, opravné položky / 

Účtovná jednotka neúčtovala o prírastku, úbytku dlhodobého finančného majetku 
 

k/ Údaje o dlhodobom finančnom majetku na ktoré je zriadené záložné právo 
Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok. 

 
l/ Ocenenie dlhodobého finančného majetku a vplyv ocenenia na HV a VI  
 Účtovná jednotka nepreceňovala dlhodobý finančný majetok.  
 
m/ Opravné položky k zásobám 

Účtovná jednotka neúčtuje o opravných položkách k zásobám. 
 
n/  Údaje o zásobách, na ktoré je zriadené záložné práve 

Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na zásoby. 
 
o/  Údaje o zákazkovej výrobe 
     V spoločnosti sa neúčtovalo o zákazkovej výrobe 
 
p/  Údaje o opravných položkách k pohľadávkam 
 Účtovná jednotka neúčtuje o opravných položkách k pohľadávkam. 
 
q/  Výška pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
           (v EURO) 

pohľadávky do lehoty splatnosti 9 492
pohľadávky po lehote splatnosti 36 095

  
 Z pohľadávok po lehote splatnosti  k 31.12. 2009  prevládali najmä pohľadávky  z bežného obchodného 

styku v objeme cca 21 151 EUR, ktoré boli v nasledujúcom mesiaci aj  uhradené.  
 
r/  pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené 

Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom. 
 
s/  Pohľadávky,  na ktoré je zriadené záložné právo 

Účtovná jednotka nemá pohľadávky na ktoré je zriadené záložné právo. 
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t/ Opis vzniku odloženej daňovej pohľadávky 

Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke. 
 
u/ Zmeny v krátkodobom finančnom majetku /opravné položky/ 
 Účtovná jednotka neúčtovala  o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku.  
 
v/  Krátkodobý finančný majetok , na ktorý je zriadené záložné právo 
 Účtovná jednotka nemá finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo. 
 
w/ Ocenenie krátkodobého finančného majetku 
 Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok. 
 
x/  Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 
                       (v EURO) 

Súvahová položka Suma Popis 
381- náklady budúcich období 13 262  
Poistné 12 885 Poistenie motor. vozidiel na rok 2010 
Poistné 172 Poistenie budov na rok 2010 
Iné 205 Ostatné 
385 – príjmy budúcich období 69 Služby spojené s nájmom bežného obdobia 

vyfakturované v nasledujúcom účtovnom období    
 
G/  Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív 
 
a/  Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie 

1. Opis základného imania  
Hodnota základného imania 6 639 EUR  je tvorená splateným peňažným vkladom jediného 
spoločníka, ktorým je Smer – sociálna demokracia. 
 

2. Hodnota vlastného imania 
                 (v EUR) 

Vlastné imanie spolu       946 397
Základné imanie 6 639
Ostatné kapitálové fondy 809 900
Zákonný rezervný fond 664
Nerozdelený zisk minulých rokov 65 414
Neuhradená strata minulých rokov 
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 63 780

 
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty za predchádzajúce obdobie 

                               (v EUR) 
Účtovný zisk  z predchádzajúceho účtovného obdobia (2008) 105 817 
Rozdelenie  na :  
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov 39 875 
Dividendy, podiely na zisku  
Nerozdelený zisk minulých rokov 65 413 
Prídel do sociálneho fondu 529 
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4. Akcie a podiely na základnom imaní ovládanej osoby vlastnené účtovnou jednotkou  
 Účtovná jednotka nemá akcie ani podiely iného subjektu. 
 
5.  Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na 

účty vlastného imania 
  Účtovná jednotka neúčtovala o zmene hodnoty majetku ovplyvňujúcej vlastné imanie. 
 

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní                     
 Účtovná jednotka nevlastní akcie ani podiely  na základnom imaní  iného subjektu. 
 
b/  Údaje o jednotlivých druhoch rezerv 
        (v EUR) 

Druh rezervy k 1.1. Tvorba Použitie k 31.12. Rok použitia 
Rezervy celkom  z toho : 8 421 10 379 8 421 10 379 2010
Rezerva nevyčerpané dovolenky,    poistné 7 757 9 879 7 757 9 879 2010
Rezerva na nevyfakturované služby  664 500 664 500 2010

 
c/ Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
        ( EUR) 

Záväzky z obchodného styku spolu 440 765
 Z toho záväzky v lehote splatnosti 352 969
 Z toho záväzky po lehote splatnosti 87 796

 
d/ Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
        (v EUR) 

Súvahová položka Zostatková doba splatnosti 
Dlhodobé a krátkodobé záväzky do 1 roka od 1 do 5 rokov 5 rokov a viac 
Záväzky z obchodného styku 440 765  
Nevyfakturované dodávky 1 562  
Záväzky voči spoločníkom a združeniu  
Záväzky voči zamestnancom 8 735  
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 4 692  
Štát – daňové záväzky a dotácie -2 305  
Štát – odložený daňový záväzok  
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe  
Záväzky zo sociálneho fondu 1 095  
Ostatné dlhodobé a krátkodobé záväzky 22 810 7 295 
Prijaté preddavky  
Vydané dlhopisy  
Zmenky na úhradu  
Bankové úvery 186 289 465 734 
Krátkodobé finančné výpomoci  
Spolu 663 643 473 029 0

 
e/  Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom 

Účtovná jednotka má zabezpečené záložným právom záväzky vyplývajúce z bankového úveru. 
 
f/ Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku 

Účtovná jednotka neúčtuje o odloženom daňovom záväzku. 
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g/ Záväzky zo  sociálneho fondu 
                   (v EUR) 

Stav sociálneho fondu k 1. 1.  378 
Tvorba z povinného prídelu z nákladov 682 
Tvorba z rozdelenia zisku 529 
Tvorba prídelom z ostatných fondov  
Tvorba z prijatých darov, dotácií, prídelov  
Ostatná tvorba  
Tvorba spolu 1 211 
Čerpanie na stravovanie pracovníkov a regeneráciu pracovnej sily 494 
Čerpanie na soc. výpomoci, príspevok na dopravu do zamestnania a ddp  
Čerpanie na realizáciu sociálnej politiky  
Ostatné čerpanie  
Čerpanie spolu 494 
Stav sociálneho fondu k 31. 12. 1 095 

 
h/ Vydané dlhopisy 

Účtovná jednotka nevydala dlhopisy. 
 
i/ Bankové úvery, pôžičky 

Banka DEXIA banka Slovensko a.s. 
Suma  do 20 000 000 
Mena SKK 
Úrok Revizibilná úroková sadzba / 3M BRIBOR + úrokové rozpätie 
Splatnosť 12.06.2013 
Zabezpečenie Záložné právo na nehnuteľný majetok 
Účel Financovanie rekonštrukcie a nadstavby nehnuteľnosti 

 
j/ Významné položky časového rozlíšenia výnosoch budúcich období 
          (v EUR) 

384 – výnosy budúcich období 12 805 Výnosy za fakturované poistné motorových 
vozidiel pre rok 2010  

 
k/ Významné položky derivátov 

Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch. 
 

l/ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
Účtovná jednotka neúčtuje o záväzkoch zabezpečených derivátmi. 
 

H/  Informácie o výnosoch 
 
a/ Výnosy podľa druhu a hlavných oblastí odbytu 
                     (v EUR) 

Druh výnosu Výška   tuzemsko  zahraničie  
Prenájom nehnuteľností 302 352 302 352
Prenájom motorových vozidiel 174 621 174 621
Tržby za služby 120 000 120 000
Tržby za služby a energie-prenájom 21 932 21 932
Zabezpečenie politických akcií 99 015 99 015
Ostatné prevádzkové výnosy 14 471 14 471
Tržby za tovar 63 045 63 045
Servis motor. vozidiel 15 094 15 094
Tržby ostatné 11 750 11 750
Finančné výnosy 76 76
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b/ Zmeny stavu 
 Účtovná jednotka neúčtuje o zmene stavu. 
 
c/ Opis a suma významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti  
        (v EUR) 

Text Celkom 
Prenájom nehnuteľností 302 352
Prenájom motorových vozidiel  174 621
Tržby za služby spojené so správou majetku  120 000

 
d/ Opis a suma významných položiek finančných výnosov a kurzových ziskov 
 Účtovná jednotka  nemá  významné položky finančných výnosov a kurzových ziskov. 
 
e/ Opis a suma významných položiek mimoriadnych výnosov bežného obdobia a min. obdobia 
 Účtovná jednotka  nemá  významné položky mimoriadnych výnosov bežného obdobia a min. obdobia. 
 
I/  Informácie o nákladoch 
 
a/  Opis a suma významných položiek nákladov  

Druh nákladov Suma v EUR 
Mzdové náklady 184 258
Služby 144 060
Odpisy 93 174
Spotreba materiálu, energie 66 985
Dane a poplatky 15 048
Náklady na sociálne poistenie 4 398

 
b/  Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti 

Ostatné náklady na hospodárskej činnosti 144 955 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť- neuplatnená DPH (koeficient) 144 955 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 

 
c/ Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát 
 (v EUR) 

Nákladové úroky ( z úveru ) 20 406
Kurzové straty 0

 
d/ Opis významných položiek mimoriadnych nákladov bežného a predchádzajúceho obdobia  

Účtovná jednotka  neúčtovala o mimoriadnych nákladoch v bežnom ani  v predchádzajúcom období. 
 
e/  Opis nákladov v členení na: 
 
Overenie účtovnej závierky audítorom podľa § 19 a 22 
ods. 12 

0 

Iné uisťovacie služby 0 
Daňové poradenstvo 0 
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto 
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 

 
0 

    
J/ Informácie o odloženej dani 
a/  Suma odloženej dane z príjmov účtovanej ako náklad alebo výnos bežného účtovného obdobia 

vyplývajúca zo zmeny sadzby dane 
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b/  Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia  

daňovej straty a ostatných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa odložená 
daňová pohľadávka neúčtovala 

c/  Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej  
daňovej pohľadávky v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich obdobiach 

d/  Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových nárokov a odpočítateľných   
rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka: 

e/ Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného 
imania 

add. a/, b/, c/, d/, e/,   
Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani z príjmov, odloženej daňovej pohľadávke, ani  
o odloženom záväzku. 

f/  Vzťah medzi splatnou daňou z príjmov a odloženou daňou a výsledkom hospodárenia 
        (v EUR) 

Text Suma Výsledok hospodárenia 
pred  zdanením 

Základ 
dane 

sadzba Suma 

Splatná daň z príjmov 14 432 78 215 75 956 19 % 14 432 
Odložená daň z príjmov    

 
g/  zmena sadzby dane z príjmov 

Sadzba dane z príjmov  % sadzba 
Súčasná sadzba dane 19 
Očakávaná sadzba dane 19 

 
K/  Informácie o podsúvahových účtoch 
 Významné položky zachytené na podsúvahovom účte 

Účtovná jednotka nevedie na podsúvahových účtoch žiadne údaje o významných položkách. 
 
L/ Informácie o iných aktívach a pasívach 
 
a/  Prípadné budúce možné podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve 
 Účtovná jednotka neeviduje žiadne budúce možné podmienené záväzky, ktoré by sa nesledovali 

v účtovníctve, ani vo vzťahu k spriazneným osobám. 
 
b/ Prípadné budúce možné práva, resp. podmienený majetok,  ktoré sa nesledujú v bežnom 

účtovníctve 
  Účtovná jednotka neeviduje žiadne budúce možné práva, resp. podmienený majetok, ktoré by sa 

nesledovali v účtovníctve. 
 
M/  Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 

a iných orgánov 
 
a/ Výška príjmov za činnosť v orgánoch (peňažných aj naturálnych). 
 Žiadne odmeny ani tantiémy štatutárnym orgánom neboli vyplatené. 
b/ Výška preddavkov a úverov a údaje o zárukách poskytnutých v prospech členov orgánov 
 Účtovná jednotka  nemá žiadne preddavky, úvery ani záruky poskytnuté v prospech členov orgánov. 
 
c/ Výška preddavkov a úverov a údaje o zárukách poskytnutých v prospech bývalých členov  

orgánov, ak takáto výhoda naďalej trvá 
Účtovná jednotka  nemá žiadne preddavky, úvery ani záruky poskytnuté v prospech  bývalých členov 
orgánov. 
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20.  C.  Poznámky k účtovnej závierke 
 
 
N/  Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky so spriaznenými osobami 
  
a/  Zoznam spriaznených osôb 
 

Spriaznená osoba Dôvod spriaznenosti 
SMER - sociálna demokracia 100 %-ný podiel v základnom imaní 

 
b/  Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou 
 

Druh obchodu %  k celkovému 
objemu 

obchodov 

Predchádzajúce 
obdobie 

Prenájom nebytových priestorov 36,77 9,88 
Prenájom vozového parku 21,23 25,81 
Poskytovanie služieb správy 
majetku 

14,59 14,50 

 
Transakcie medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili za bežných obchodných podmienok.  

 
O/  Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa 

zostavenia UZ 
 
a/ Zmeny  v trhovej cene finančného majetku 
b/ Zmeny vo výške rezerv a v opravných položkách 
c/ Zmeny spoločníkov 
d/  Ostatné skutočnosti  

Účtovná jednotka nezaznamenala žiadne zmeny. 
 
P/  Prehľad  o zmenách vo vlastnom imaní 
          (v EUR) 

Text Stav 
k 31.12.2008 

Stav  
k 31.12.2009 

Rozdiel 

Vlastné imanie       v tom : 883 143 946 397 63 254 
Základné imanie zapísané do OR 6 639 6 639 0 
Ostatné kapitálové fondy 809 900 809 900 0 
Fondy tvorené zo zisku 664 664 0 
Nerozdelený zisk z minulých rokov 65 414 65 414 
Neuhradená strata minulých rokov -39 875  39 875 
Účtovný zisk alebo strata 105 815 63 780 -42 035 

 
Účtovný zisk za rok 2008 v objeme 105 815 EUR, je navrhnutý na úhradu straty minulých rokov  
39 875 EUR,  na prídel do sociálneho fondu 529 EUR a zvyšok na účet nerozdeleného zisku. 

 
R/ Doplňujúce informácie  k prehľadu peňažných tokov. 

Súčasťou Poznámok  nie je prehľad peňažných tokov. 
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21. Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch,  
      výdavkoch a daroch 
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22. Komentár k Prehľadu o majetku, záväzkoch, 
príjmoch, výdavkoch a daroch 
 
 
Pre spracovanie Prehľadu o majetku, záväzkoch, príjmoch, 
výdavkoch a daroch  boli použité oficiálne štatistické účtovné 
výkazy (výsledovka Uč. NUJ 2-01 Výkaz ziskov a strát, a Súvaha Uč. NUJ 1-
01), a nadväzujúce interné členenie účtovných položiek,  čím bolo 
dosiahnuté, že prezentované údaje podávajú verný obraz 
hospodárenia politickej strany tak, ako sú zachytené v podvojnom 
účtovníctve účtovnej jednotky. Jednotlivé údaje na seba  
nadväzujú a vo svojom výsledku sumárnych údajov prezentujú 
jednotný celok Majetku vo forme Aktív, Záväzkov celkom vo forme 
cudzích zdrojov, Príjmov vo forme Výnosov a Výdavkov vo forme 
nákladov.  
  (v tis. EURO) 
Majetok spolu (aktíva)         2 202  
z toho : 
 
A. Neobežný majetok spolu          852    
1. Dlhodobý hmotný majetok     846 
- pozemky  194 
- stavby        636 
- samostatne hnuteľné veci a súbory (IT technika, inventár..)    16 
2. Dlhodobý finančný majetok           6 
      (Podiely v obchodnej spoločnosti Agentúra SMER s.r.o.) 

B. Obežný majetok spolu    1 334 
1. Zásoby             5 
     (účtovanie zostatku PHM k ultimu roka, čl. preukazy ) 

2. Dlhodobé pohľadávky            - 
      

3. Krátkodobé pohľadávky       332 
     (pohľadávky z obchodného styku)   

4. Finančné účty      997 
      (pokladnica, termínované vklady na bankových účtoch ) 

C. Časové rozlíšenie spolu          16 
      (časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období - predplatné, 
       poistné, vyúčtovanie bežných platieb na prelome rokov, a pod.) 
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22. Komentár k Prehľadu o majetku, záväzkoch, 
príjmoch, výdavkoch a daroch 
 
      (v tis. EURO) 
Cudzie zdroje spolu   219
   

1. Rezervy  46 
      (krátkodobé rezervy – na nevyčerpané dovolenky,audit, energie..)  

1. Dlhodobé záväzky      17 
      (záväzky zo sociálneho fondu ) 

2. Krátkodobé záväzky   156 
- z obchodného styku (bežné záväzky)               107 
   záväzky za SDĽ, nevyfakturované dodávky)      
- záväzky voči zamestnancom (decembrové mzdy)               31    
- odvody z miezd ( za december)                    14 
- daňové záväzky ( za december)                    3 
- ostatné záväzky (zrážky z miezd a iné)                1 
 
     (v tis. EURO) 
Príjmy – výnosy        2 795 
 
1. Úroky            16          
2. Iné ostatné výnosy  (viď. kapitola 6)  4 
3. Výnosy z použitia fondu  976 
4. Výnosy z nájmu majetku  21 
5. Prijaté príspevky od fyzických osôb  1 
6. Prijaté členské príspevky  125 
7. Dotácie           1 652            
 
Prehľad Príjmov – výnosov prezentuje údaje podľa druhu príjmov 
a výnosov tak, ako sú zaúčtované v súlade s účtovnými postupmi 
a vykazované vo výkaze ziskov a strát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 67

 

22. Komentár k Prehľadu o majetku, záväzkoch, 
príjmoch, výdavkoch a daroch 
 
 
     (v tis. EURO) 

Výdavky – náklady       2 788 
 
1. Osobné výdavky           629 
( účet521,524,527 mzdy, sociálne poistenie, sociálne náklady ) 

2. Náklady na politickú prácu         1 920 
- účet 501 spotreba mat., propagač. PHM, DHM, periodiká a iné,                       39 
- účet 511 opravy a udržiavanie,   20 
- účet 512 cestovné,                                21 
- účet 513 reprezentačné,                      27 
- účet 518 služby spojené s polit. činn. vr. prenájmu,poštovné,          693 
         telekom,právne porad.služby,monitoring,prepravné, iné 
- účet 547 vytypované aktivity strany (MDŽ,Deň SD, SNP,                     1 088     
          Snem, Eurovoľby, Voľby VÚC, prezid. a iné), 
- účet 562,563 členské poplatky, príspevky FO                                           32  

3. Náklady na správu         219    
- účet 501,spotreba kanc. čist. potreby, DHIM         118 
- účet 502 spotreba energií a iných médií,    5  
- účet 513 bežné reprezentačné    14 
- účet 518 nákup NM, semináre školenia, stravné lístky,                30  
    upratov a čistiace služby, parkovné,oprava-údržba,iné            
- účet 532,538,551 daň z nehnuteľnosti, správne poplatky                                 52 
        predaj nehnuteľnosti, odpisy a iné                  
4. Volebné výdavky          - 
5. Iné výdavky                                                               20  
- účet 501 spotreba materiálu      2 
- účet 511 opravy udržiavanie                  2 
- účet 512, 518,545, 548,549,558 cestovné,reprezentačné,         16 
         tlač VS, kurz.straty,bank.popl., poistenie majetku,tvorba OP, ostatné          
 
Podrobné členenie nákladových položiek podľa výkazu ziskov     
a strát je uvedené v kapitole 10. 
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23. Vývoj majetku a záväzkov 
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24. Správa nezávislého audítora 
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25. Správa o preverení súladu o hospodárení        

politickej strany 


