Ako čítať formulár projektu politikaopen
Politici/kandidáti sa pri vstupe do projektu zaviazali informácie o svojom majetku, záväzkoch
a väzbách pravidelne aktualizovať tak, aby boli verejnosti sprístupnené v čase, kedy sú pre ňu
zmysluplné. Politici sa zaviazali formulár aktualizovať počas celého obdobia výkonu verejnej
funkcie a kandidáti pre niektorý typ volieb po celý čas účasti v projekte (od svojej registrácie
až do ukončenia volieb).
Politik/kandidát by mal pri vzniku nových okolností (nadobudnutie majetku, príjem za ďalší
rok, odhad majetku za ukončený rok a pod.) vždy pridať novú položku vo formulári
a neprepisovať tie staré. Občan tak získa prehľadné a kontrolovateľné informácie o zmenách
majetku.
Vo formulároch Obchodné podiely vo firmách / SZČO; Nehnuteľný majetok, Hnuteľný
majetok a Majetkové práva, záväzky, hodnoty musí politik/kandidát uvádzať aj majetok,
ktorý de iure nevlastní (nie je evidovaný na jeho meno), ale s ktorým niekto nakladá vo
svojom mene na účet politika/kandidáta (oficiálny vlastník koná na základe jeho pokynov).
Je potrebné uviesť majetok:
 ktorý za svoje vlastníctvo považuje,
 ktorý nadobudol akýmkoľvek spôsobom i neoficiálne ako svoje vlastníctvo – teda o
ktorého osude a využití rozhoduje,
 ku ktorému existujú interné dohody potvrdzujúce jeho vlastníctvo alebo nárok naň,
 ku ktorému sa viaže dohoda, že neskôr (prípadne po splnení určitých podmienok)
prejde do jeho vlastníctva bez toho, aby bola zaplatená plná trhová cena,
 na zadováženie ktorého boli použité jeho prostriedky, prípadne prostriedky
obchodných spoločností s jeho majetkovou účasťou a ktorý slúži aj na jeho súkromné
účely – napr. stavby pre súkromné účely bývania, rekreácie, motorové vozidlá aj pre
súkromné využitie a podobne.
V položke Poznámky sa v takýchto prípadoch uvádza text: "S majetkom nakladá tretia
osoba na môj účet".
Položky označené šedou farbou sú nepovinné. Pri špecifickej kombinácii niektorých
položiek sa nepovinnými môžu stať aj ďalšie položky. Napr. v niektorých prípadoch nie
je povinné IČO, adresa a pod.
Vo formulároch Dôležité stretnutia, Blízke osoby, Blízki spolupracovníci a Financovanie
kampane môže politik/kandidát zvoliť aj možnosť Neuvádzam.
Formulár projektu politikaopen sa líši v závislosti od toho, či ho vypĺňa Politik, Kandidát
alebo Politik, ktorý je aj Kandidát.



Kandidátovi sa nezobrazuje formulár Poslanecká kancelária
Politikovi sa nezobrazujú formuláre Kandidatúra a Financovanie kampane

Na zverejnenie niektorých údajov je potrebný súhlas tretích osôb z okolia politika/kandidáta
(blízke osoby, spolupracovníci, poskytovatelia pôžičky atď.). Ak politik/kandidát takýto
súhlas nemá, môže zvoliť možnosť Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných
údajov.

Dobroslav Pokorný
Základné údaje
Titul
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Adresa (Kraj)
Adresa (Okres)
Adresa (Obec)
Adresa (Ulica a číslo)
PSČ
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka

Mgr.
Dobroslav
Pokorný
Pokorný
21. 08. 1968
Bratislavský
Bratislava I
Bratislava
Západný rad 39
81104
0944215048
dobroslav@pokorny.sk
www.dobroslavpokorny.sk
www.dobropokorny.blog.sme
ICQ – 000-000-000
Facebook (Dobro Pokorny)
Tento profil je fiktívny.
Tento profil je fiktívny.

?

Politik/kandidát povinné vypĺňa iba aktuálnu stranícku príslušnosť. Minulé stranícke
príslušnosti sa uvádzajú iba dobrovoľne. Pomyselnou hranicou je vznik Slovenskej
republiky (1993).

Stranícka príslušnosť
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie)
Funkcia v strane
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Poznámky

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie)
Funkcia v strane
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Poznámky

?

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana
Člen Republikovej rady
2/2006

MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidariity
Člen
8/2005
12/2005

Politik/kandidát povinné vypĺňa iba aktuálnu verejnú funkciu. Minulé verejné funkcie
sa uvádzajú iba dobrovoľne. Pomyselnou hranicou je vznik Slovenskej republiky
(1993).

Verejná funkcia
Verejná funkcia
Verejná funkcia
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu
(hnutie, koalíciu) / bol
nominovaný za stranu
(hnutie, koalíciu)
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

poslanec NR SR
6/2006
7/2010
SDKÚ-DS
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana

?

Uvádzajú sa aj podiely v zahraničných firmách.

Obchodné podiely vo firmách / SZČO
Údaje o firme
Názov/Meno
Podnikateľská forma
IČO
Spoločnosť je majetkovo
prepojená s verejným
sektorom
Adresa firmy
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Pokorný a syn
spoločnosť s ručením obmedzeným
1000000010
Nie

Slovensko
Bratislavský
Bratislava I
Bratislava
Západný rad 39
81104

Účasť vo firme
spoločník
Pozícia vo firme/funkcia
1500
Peňažný podiel vo firme
EUR
Mena
Percentuálny podiel vo firme 50%
1/9/2001
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Údaje o firme
Názov/Meno
Podnikateľská forma
IČO
Spoločnosť je majetkovo
prepojená s verejným
sektorom
Adresa firmy
Štát
Kraj

Pokorník, Ltd.
iné
123
Nie

Rakúsko

Okres
Obec
Ulica
PSČ

Graz
Mandell Straße 17
1234

Účasť vo firme
spoločník
Pozícia vo firme/funkcia
2500
Peňažný podiel vo firme
EUR
Mena
Percentuálny podiel vo firme 20%
1/1/1999
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

OZ Hrad Kamienok
neziskový sektor
občianske združenie
123
programový riaditeľ
3/2003
11/2011

Slovensko
Nitriansky
Nitra
Nitra
Štefánikova 22
949 01

?

Honorované a nehonorované aktivity sú aktivity, ktoré súvisia prevažne s
profesijným/kariérnym zameraním, ale nie sú zahrnuté priamo vo výkone verejnej
funkcie alebo zamestnania.
Napr. členstvo v komisiách; dozorných radách; redakčných radách; jednorazové
pracovné a iné zmluvy (výkon pozície konzultanta, odborníka v službách člena vlády
atď.); poskytovanie poradenstva; publikovanie článkov, kníh; lektorovanie;
vykonávanie školení atď.

Honorované a nehonorované aktivity
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
verejný

Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Slovensko
Bratislavský
Bratislava I
Bratislava
Šafárikovo námestie 6
81806

Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita
Vykonávaná aktivita
Mena
Výška honoráru
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Áno
externý prednášajúci
SKK
0 - 12 000
23/2/2002
30/6/2005
Pôsobil som na Katedre Etiky

?

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity sú všetky materiálne a nemateriálne
výhody spojené s výkonom funkcie, zamestnania, honorovanej a nehonorovanej
aktivity, ktoré verejnému funkcionárovi nevyplývajú priamo z legislatívnych
predpisov, a zároveň ich nemusí požívať len pre pracovné potreby.
Napr. pridelenie služobného auta, mobilného telefónu, počítača, lukratívnej dovolenky
od zamestnávateľa a pod.
Ak má živnostník zakúpené auto na živnosť, zapisuje ho taktiež ako výhodu z funkcie,
zamestnania, aktivity.
Každá výhoda z funkcie sa uvádza osobitne. Ak je napr. výhodou z funkcie mobilný
telefón spolu s predplateným paušálom, osobitne je potrebné uviesť mobilný telefón a
osobitne predplatený paušál.

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO

AutoAutoMoto
podnikateľský sektor
spoločnosť s ručením obmedzeným
12345

Adresa poskytovateľa
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Slovensko
Žilinský
Liptovský Mikuláš
Smrečany
Smrečany
03205

Charakter výhody
Popis výhody
Vyjadrenie hodnoty výhody
Mena
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámka

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma

automobil Seat Ibiza
3000
EUR
3/5/2010
Náklady na benzín a povinnú poistku si hradím sám.

03 Slovensko
podnikateľský sektor
akciová spoločnosť

IČO

12345

Adresa poskytovateľa
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Slovensko
Prešovský
Humenné
Humenné
Ševčenkova 30
06601

Charakter výhody
Popis výhody
Vyjadrenie hodnoty výhody
Mena
Časové obdobie od
Časové obdobie do

paušál na mobil
20
EUR
1/3/2010

Poznámka

20 € každý mesiac. Ak je účet za paušál vyšší ako 20 €, všetko
nad sumu 20 € hradím sám

?

Uvádzajú sa také dary a granty, ktoré politik dostal v súvislosti s výkonom funkcie.
Zaujímajú nás aj dary, ktoré politik/kandidát dostal ako politicky a verejne činná
osoba, a ktoré dostal od osôb, od ktorých sa dary bežne neočakávajú (teda nie napr.
rodinní príslušníci, dobrí priatelia, dlhodobí obchodní partneri pri príležitosti
sviatkov, jubileí atď.).
Zaujíma nás aj to, ak niekto ponúkne dar rodinným príslušníkom politika/kandidáta
(cez jeho osobu, vďaka jeho osobe – verejnej funkcii, faktu, že je verejne známy a
činný).
Uvádzajú sa aj nepeňažné dary (napr. akákoľvek služba, výhoda, či materiálny bonus)
– napr. ak za politika/kandidáta niekto prevezme dlh, splatí úroky, poskytne mu zľavu,
na ktorú nemajú nárok bežní zákazníci, umožní mu hranie golfu v klube atď.
Neuvádzajú sa bežné drobnosti, ktoré si človek môže pravidelne dopriať (napr. fľašu
vína pri príležitosti nového roka, diár, pozvanie na kávu atď.) – čiže dary do sumy 15
€.
Dary, ktoré politik/kandidát dostal v súvislosti s kandidatúrou sa uvádzajú iba vo
formulári Kandidatúra.

Sponzorstvo, dary a granty
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa
Nemám súhlas tretej osoby
na zverejnenie osobných
údajov
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Dobroprajný a company
podnikateľský sektor
akciová spoločnosť
123

Slovensko
Trenčiansky
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Za riekou 12
01701

Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu
Charakter a výška
finančný dar
sponzorstva, daru alebo
grantu
tvorba web stránky
Účel podpory
1/4/2008
Dátum

Mena
Hodnota sponzorstva, daru
alebo grantu
Poznámky

EUR
400 - 2 000

?

Pod pracovnými cestami sa rozumejú najmä tie cesty alebo účasť na podujatiach atď.,
ktoré politikovi nevyplývajú priamo z verejnej funkcie (oficiálne štátne návštevy,
účasť na zasadnutiach rôznych orgánov v mene inštitúcie) a nie sú hradené z
verejných zdrojov SR. Táto kategória mapuje primárne rôzne pozvania, ktoré sú
hradené tretími stranami a nie sú priamo súčasťou vopred daných povinností politika
automaticky spojených s jeho funkciou.
Kandidát, ktorý nezastáva verejnú funkciu, vypĺňa tento formulár iba v prípade, že
pracovné cesty, podujatia atď. súviseli s kandidatúrou alebo so straníckou
príslušnosťou.
Uvádzajú sa iba udalosti nad 165 €.

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Názov/Meno
verejný
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Slovensko
Štát
Bratislavský
Kraj
Bratislava I
Okres
Bratislava
Obec
Šafárikovo námestie 6
Ulica
81806
PSČ
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti
Účel udalosti
Štát
Mesto/Obec
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Uhradené bolo
Mena
Výška úhrady
Poznámky

Konferencia
prednášky a semináre
Slovensko
Smolenice
14/2/2007
16/2/2007
ubytovanie a strava
EUR
0 - 165

?

Pod položkou súhrn príjmov za kalendárny rok sa rozumie príjem zo zamestnania
(vrátane odmien, paušálnych náhrad a pod.), príjem z podnikateľskej činnosti, zo
živnosti, príjem z predaja hnuteľných vecí, príjem z prenájmu a pod (§ 6-8 zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Príjem sa uvádza v hrubom - k ostatnému
ukončenému kalendárnemu roku.

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Súhrn príjmov za kalendárny rok
2011
Rok
46000
Celková výška príjmu
EUR
Mena
Výška príjmu len z výkonu
37000
verejnej funkcie
EUR
Mena
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok
2010
Rok
45000
Celková výška príjmu
EUR
Mena
Výška príjmu len z výkonu
37000
verejnej funkcie
EUR
Mena
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
2009
Rok
40000
Celková výška príjmu
EUR
Mena
Výška príjmu len z výkonu
35000
verejnej funkcie
EUR
Mena
Poznámky

?

Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darom alebo dedičstvom, uvádza sa 0. V prípade,
že pri dedení politik/kandidát vyplácal iné osoby, uvedie ako nadobúdaciu hodnotu
vyplatenú sumu. V takomto prípade je povinná aj položka Odhad trhovej hodnoty.

Nehnuteľný majetok
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti
Spôsob nadobudnutia
Mám z nehnuteľnosti príjem
Výmera (m2)
Číslo parcely
Číslo LV
Rok nadobudnutia
Nadobúdacia hodnota
Mena
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Dátum predaja

Garáž
Dedičstvo
Nie
20
123
123
2009
0
EUR
2010
4200
EUR
Výlučné vlastníctvo politika
1/1

Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát
Kraj
Okres
Obec
Poznámky

Slovensko
Nitriansky
Levice
Levice

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti
Spôsob nadobudnutia
Mám z nehnuteľnosti príjem
Výmera (m2)
Číslo parcely
Číslo LV
Rok nadobudnutia
Nadobúdacia hodnota
Mena
Rok

Byt
Kúpa
Nie
75
123
123
2004
3000000
SKK
2010

Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát
Kraj
Okres
Obec
Poznámky

150000
EUR
Bezpodielové vlastníctvo manželov
1/1

Slovensko
Bratislavský
Bratislava V
Bratislava

?

Ak bol hnuteľný majetok nadobudnutý darom alebo dedičstvom, uvádza sa 0.
V prípade, že pri dedení politik/kandidát vyplácal iné osoby, uvedie ako nadobúdaciu
hodnotu vyplatenú sumu. V takomto prípade je povinná aj položka Odhad trhovej
hodnoty.
Položku súhrnná hodnota hotovosti, účtov a cenných papierov sa uvádza
k ostatnému ukončenému kalendárnemu roku. Pod hotovosťou sa primárne myslí
objem nasporených peňazí mimo účtov v bankách (čiže nie aktuálna hotovosť
v peňaženke a pod.)
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy auta sa uvádza s toleranciou 5 000 km.
Pod iným jednotlivým hnuteľným majetkom nad 10 000 EUR sa rozumie napr.
jachta, motorový čln, lietadlo, motorka, umelecké dielo, zbierka známok, čajová
súprava, hi-fi sústava, kôň a pod.
Položka súhrn hnuteľného majetku pozostáva zo súčtu súhrnnej hodnoty hotovosti,
účtov a cenných papierov + odhadu aktuálnej trhovej hodnoty auta/áut + odhadu
aktuálnej trhovej hodnoty hnuteľnosti/hnuteľností nad 10 tisíc € + jednotlivého
hnuteľného majetku pod 10 tisíc €. Uvádza sa k ostatnému ukončenému kalendárnemu
roku. Pod slovom aktuálny sa myslí aktuálny k roku, ku ktorému je súhrn hnuteľného
majetku udávaný.

Hnuteľný majetok
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
2011
Rok
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných
31500
papierov
EUR
Mena
Poznámky

Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
2010
Rok
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných
28000
papierov
EUR
Mena
Poznámky

Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
2009
Rok
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných
20000
papierov
EUR
Mena

Poznámky

Auto
Značka auta
Model auta
Rok výroby
Spôsob nadobudnutia
Mesiac, rok nadobudnutia
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Počet najazdených
kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky

Toyota
Aygo
2007
Kúpa
4/2008
310000
SKK
Bezpodielové vlastníctvo manželov
1/1
700

Iný jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR
motorový čln
Popis hnuteľnosti
Dar
Spôsob nadobudnutia
Mesiac, rok nadobudnutia 8/2008
Mesiac, rok predaja
0
Nadobúdacia hodnota
EUR
Mena
Výlučné vlastníctvo politika
Typ vlastníctva
1/1
Podiel
Motorový čln som dostal od rodiny na štyridsiatku. Jeho
Poznámky
nadobúdacia hodnota v čase kúpy bola približne 400 tisíc Sk.

Súhrn hnuteľného majetku
2011
Rok
Súhrn hnuteľného majetku 52500
EUR
Mena
Poznámky

Súhrn hnuteľného majetku
2010
Rok
Súhrn hnuteľného majetku 50000

Mena
Poznámky

EUR

Súhrn hnuteľného majetku
2009
Rok
Súhrn hnuteľného majetku 45000
EUR
Mena
Poznámky

?

Pod položkou majetkové práva, záväzky, hodnoty sa rozumejú napr. hypotéky,
úvery (záväzky), autorské práva, patentové práva, obchodné práva (práva) a pod.
Majetkovým právom je napr. aj príjem z prenájmu, príjem z dividend a pod.
Položka Výška práva alebo záväzku sa udáva za zvolené obdobie. Čiže ak
politik/kandidát platí úver napr. mesačne, uvedie výšku mesačnej splátky. V položke
Celková hodnota potom vyjadrí celkovú hodnotu majetkového práva alebo záväzku.
Napr. celková hodnota úveru je 100 tisíc €, ale mesačná splátka je 500 € (alebo ročná
splátka je 6000 €).

Majetkové práva, záväzky, hodnoty
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Majetkové práva
Popis majetkového práva/záväzku
Úver
Spôsob nadobudnutia/vzniku
fyzická osoba
Poskytovateľ práva/záväzku
Výlučné vlastníctvo
Typ vlastníctva
1/1
Podiel
12/2011
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
2500
Celková hodnota
EUR
Mena
2500
Výška práva alebo záväzku
EUR
Mena
celé obdobie
Obdobie
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Dobroslav Pokorný
Názov/meno
iný
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na
zverejnenie osobných údajov
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Slovensko
Bratislavský
Bratislava I
Bratislava
Západný rad 39
81104

Poznámky

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového
Majetkové záväzky
práva/záväzku
Spôsob
Úver
nadobudnutia/vzniku
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Typ vlastníctva
1/1
Podiel
Mesiac, rok
10/2002
nadobudnutia/vzniku
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
100000
Celková hodnota
EUR
Mena
Výška práva alebo záväzku 500
EUR
Mena
mesiac
Obdobie
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
BestBanka
Názov/meno
podnikateľský sektor
Sektor podnikania
iné
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby
na zverejnenie osobných
údajov
Adresa osoby alebo inštitúcie
Slovensko
Štát
Prešovský
Kraj
Vranov nad Topľou
Okres
Vranov nad Topľou
Obec
Hlavná 30
Ulica
09301
PSČ
Poznámky

?

Pod položkou poslanecká kancelária sa rozumie prenájom samotnej poslaneckej
kancelárie + výdavky na jej prevádzku (napr. prenájom počítačov, zariadenia
kancelárie, internetu a pod.)
Suma za prenájom sa uvádza za vybrané obdobie.
Ak mesačný nájom kancelárie stojí napr. 900 €, poslanec môže uviesť, že mesačne
platí 900 € alebo napr. ročne 10 800 €.

Poslanecká kancelária
Poslanecká kancelária
Prenajímam si
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Suma
Mena
Za obdobie

Hnuteľný majetok
Prenajomzafacku
podnikateľský sektor
spoločnosť s ručením obmedzeným
123
01. 11. 2006
80
EUR
Mesiac

Adresa kancelárie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

počítač Dell Inspiron, tlačiareň Canon

Poslanecká kancelária
Prenajímam si
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od

Nehnuteľný majetok
Prenajomzafacku
podnikateľský sektor
spoločnosť s ručením obmedzeným
123
01. 10. 2006

Časové obdobie do
Suma
Mena
Za obdobie
Adresa kancelárie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

800
EUR
Mesiac

Slovensko
Bratislavský
Bratislava V
Bratislava
Furdekova 5
85101
asistent.pokorny@gmail.com Úradné hodiny - pondelok,
streda - 8.00 - 12.00

?

Pod položkou dôležité stretnutia sa rozumejú pracovné stretnutia z titulu funkcie či
politickej pozície, ktoré ovplyvnili aktivity / rozhodnutia politika/kandidáta, prípadne
vyvolali u neho reakciu / ďalšiu aktivitu (napr. ak ho niekto požiadal o
sprostredkovanie návrhov, informácií atď. inému predstaviteľovi vlády, strany...).
Napr. rokovanie so sponzormi, darcami strany, osobami, ktoré chcú presadiť zmeny
legislatívy, vyvolať legislatívnu iniciatívu, stretnutia s osobami, ktoré chcú získať
informácie bežne neprístupné podnikateľom, osobami, ktoré chcú nadviazať
spoluprácu atď.
Pod položkou charakter stretnutia sa myslí napr. obed, večera, posedenie pri káve,
víkend na horách, športová udalosť a pod.

Dôležité stretnutia
Charakter a miesto stretnutie a výška úhrady
Pracovný obed
Charakter stretnutia
informovanie o pripravovaných zmenách v spoločnosti
Účel stretnutia
Svetové oceliarne
Slovensko
Štát
Revúca
Mesto/obec
1/2/2009
Časové obdobie od
1/2/2009
Časové obdobie do
obed
Hradené bolo
20
Výška úhrady
EUR
Mena
Údaje o osobe alebo inštitúcii
Svetové oceliarne
Názov/meno
podnikateľský sektor
Sektor podnikania
akciová spoločnosť
Podnikateľská forma
123
IČO
Nemám súhlas tretej osoby
na zverejnenie osobných
údajov
Titul
Jozef
Meno
Mrkva
Priezvisko
Adresa osoby alebo inštitúcie
Slovensko
Štát
Banskobystrický
Kraj
Revúca
Okres
Revúca
Obec

Ulica
PSČ
Poznámky

Štefániková 5
05001

?

Blízkou osobou politika/kandidáta je príbuzný v priamom rade, súrodenec,
manžel(ka), druh (družka) a osoba, u ktorej vzhľadom na jej príbuzenský alebo osobný
vzťah možno predpokladať jej priamy alebo nepriamy vplyv na konanie a
rozhodovanie politika/kandidáta.
Napr. sesternica/bratranec, švagor/švagriná, svokra/svokor, priateľ, kamarát
Položka vzťah k osobe sa chápe nasledovne – ak je blízkou osobou napr. syn / dcéra,
uvádza sa syn / dcéra, NIE otec

Blízke osoby
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie
osobných údajov

manželka

Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko

Eleonóra
Pokorná

Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec

Slovensko
Bratislavský
Bratislava I
Západný rad 39

Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo
(alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Nemám vedomosť o vlastníctve,
podielnictve, členstve (alebo zamestnanie)
osoby v inštitúciách
Názov/meno
podnikateľský sektor
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres

Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných
údajov

syn

Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko

Dobroslav
Pokorný

Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec

Slovensko
Bratislavský
Bratislava I
Západný rad 39

Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo
zamestnanie) osoby v inštitúciách
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve
(alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Názov/meno
podnikateľský sektor
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát

Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe
Nemám súhlas tretej osoby
na zverejnenie osobných
údajov

brat

Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko

Ing.
Mojmír
Pokorný

Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec

Slovensko
Bratislavský
Bratislava V
Bratislava

Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie)
osoby v inštitúciách
Neuvádzam
Nemá vlastníctvo,
podielnictvo, členstvo (alebo
zamestnanie) osoby v
inštitúciách
Nemám vedomosť o
vlastníctve, podielnictve,
členstve (alebo zamestnanie)
osoby v inštitúciách

Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ

Mojmír paradise
podnikateľský sektor
akciová spoločnosť

Slovensko
Bratislavský
Bratislava V
Bratislava
Einsteinova 12
85101

Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v
člen predstavenstva
inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
15. 08. 1998
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

?

Blízkym spolupracovníkom je osoba, s ktorou má politik/kandidát primárne
pracovný vzťah alebo obchodný vzťah a u ktorej vzhľadom na tento vzťah možno
predpokladať jej priamy alebo nepriamy vplyv na konanie a rozhodovanie
politika/politika.
Napr. poradca, konzultant, spoločník obchodnej spoločnosti, obchodný partner.
Politik/kandidát poskytuje údaje o blízkom spolupracovníkovi vždy, pokiaľ nejde
o fyzickú osobu (nepodnikateľa), od ktorej nemá súhlas na poskytovanie osobných
údajov.

Blízki spolupracovníci
Forma spolupráce
Funkcia spolupracovníka
Forma spolupráce
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Údaje o spolupracovníkovi
Nemám súhlas tretej osoby
na zverejnenie osobných
údajov
Titul
Meno
Priezvisko

poslanecký asistent
7/2006

Jozef
Spravodlivý

Adresa blízkeho spolupracovníka
Slovensko
Štát
Košický
Kraj
Gelnica
Okres
Gelnica
Obec
Poznámky

Kandidatúra
Kandidatúra
Voľby
Mesiac, rok
Funkcia, na ktorú kandiduje
Kandiduje za stranu, hnutie,
koalíciu
Kandiduje za obec, mestskú
časť, vyšší územný celok
Poznámka

?

voľby do NR SR
6/2010
poslanec NR SR
Sloboda a Solidarita

Uvádza sa iba financovanie kampane, ktoré sa týka priamo osoby politika/kandidáta a
nehradí ho politická strana ako súčasť jej kampane.

Financovanie kampane
Financovanie kampane
Voľby
Mesiac, rok
Dary od fyzických osôb
Mena
Dary od právnických osôb
Mena
Vlastné finančné
prostriedky
Mena
Bezodplatné plnenia
Mena
Charakter / forma
bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena

voľby do NR SR
6/2010
100
EUR
200
EUR
1000
EUR

1000
EUR
vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete,
Charakter/forma výdavkov odmeny pre brigádnikov, mítingy, výjazdy, stretnutia s
občanmi
Odkaz na webovú stránku s
údajmi o konkrétnych
www.najlepsipokorny.eu
darcoch / poskytovateľoch
bezodplatného plnenia
15. 05. 2010
Aktuálne k dátumu

Poznámky

?

V položke Rôzne sa uvádzajú všetky ďalšie informácie, ktoré z dôvodov
transparentnosti a informovania verejnosti považuje politik/kandidát za potrebné
zverejniť a nenašiel na ne žiadny priestor v predchádzajúcich kategóriách.
Uvádzajú sa čo najpodrobnejšie informácie, ktoré umožnia presne identifikovať
popisovanú skutočnosť (napr. ak politik/kandidát uvádza tiché spoločenstvo vo firme,
mal by uviesť presné informácie o firme a o jeho pôsobení v nej). Najlepšie v rozsahu
informácií vyžadovaných v predchádzajúcich kategóriách.

Rôzne

