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Financovanie politických strán 

• Ustanoviť inštitúciu pre dohľad a kontrolu nad financovaním politických strán. 

Zároveň je potrebné stanoviť systém garancií na zabezpečenie nestrannosti voľby 

členov tejto inštitúcie. Takúto voľbu by malo realizovať viacero subjektov (napr. 

prezident, vláda a iní) a volebné obdobie by sa malo dĺžkou líšiť od volebného 

obdobia poslancov NR SR. Ďalej zaviesť možnosť participácie zástupcov občianskej 

spoločnosti pri výkone činnosti inštitúcie pre kontrolu a dohľad nad financovaním 

politických strán. Táto inštitúcia by mohla prevziať aj agendu Výboru pre 

nezlučiteľnosť funkcií NR SR pri uplatňovaní tzv. ústavného zákona o konflikte 

záujmov.   
 

• Zjednodušenie darovania a zvýšenie informovanosti o daroch politickým stranám. 

Zaviesť centrálnu evidenciu príjmov a výdavkov  politických strán a dennú 

aktualizácia údajov. Centrálnu evidenciu by prevádzkovala inštitúciu pre dohľad 

a kontrolu nad financovaním politických strán. Ďalej by sa mal zvýšiť limit hodnoty 

darov a iných bezodplatných plnení, pri ktorých sa vyžadujú notársky overené podpisy 

darcov na darovacích zmluvách. Zachovaná by však mala byť verejná informovanosť 

o každom dare alebo inom bezodplatnom plnení.  
 

• Posilniť dôslednú kontrolu predovšetkým iných bezodplatných plnení, stanoviť 

povinnosť poskytovateľom iného bezodplatného plnenia alebo aj odplatného predložiť 

doklady  kontrolnému orgánu.  Tým sa vytvorili podmienky pre kontrolu aj na strane 

politickej strany ako aj na strane poskytovateľa plnenia.  
 

•  Zaviesť mechanizmy podporujúce diverzifikáciu zdrojov financovania politických 
strán, napr. tzv. model „matching funds“ – politické strany by mali nárok na 

príspevky od štátu po preukázaní schopnosti zabezpečiťsi finančné prostriedky z iných 

zdrojov. Prípadne niektoré štátne príspevky (príspevok za hlasy a príspevok na 

činnosť) by sa odvíjali od iných získaných zdrojov na základe stanoveného 

koeficientu. Podpora darovania politickým stranám prostredníctvom možnosti 

daňového zvýhodnenia darcov za súčasného zníženia priamej podpory zo štátneho 

rozpočtu.  
 

• Zaviesť povinnosť politických strán v deň prijatia členského príspevku alebo iného 

bezodplatného plnenia, resp. dňom získania vedomostí o nich zverejňovať na svojich 

internetových stránkach prehľady prijatých členských príspevkov a iných 

bezodplatných plnení v rovnakom rozsahu ako je to pri daroch. 
 

• Zaviesť povinnosti jednotlivým kandidátom po skončení volieb predložiť detailnú 

správu o použitých finančných prostriedkoch vynaložených vo volebných 

kampaniach, ktorá bude súčasťou správy predkladanej politickou stranou/hnutím.  
 

• Zaviesť pravidlá pre financovanie kampane  pre voľby do Európskeho parlamentu, 

vyšších územných celkov, obecných a mestských zastupiteľstiev, primátorov 

a starostov. 
 

• Sfunkčniť systém majetkových priznaní, aby umožňoval kontrolu nárastu majetku 

počas výkonu verejnej funkcie. Teda presne definovať čo má majetkové priznanie 

obsahovať a túto deklaráciu rozšíriť aj na deklarovanie záujmov verejného 

funkcionára (napr. členstvá v združeniach, kluboch a pod.) 
 


