ALIANCIA
FAIR-PLAY

SPRÁVA
ZA ROK 2010

1

ALIANCIA
FAIR-PLAY

ÚVOD
Aliancia Fair-play, o. z.

(do 19. 8. 2003 Aliancia na podporu fair play, o. z.)

Západný rad 39
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Tel: 02 / 5564 0131
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Mobil: 0911 / 724 189
fairplay@fairplay.sk
www.fair-play.sk

Právna forma:
občianske združenie, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 8. 3. 2002 pod
spisovou značkou VV8/1-900/90-19773.

Profil:
Aliancia Fair-play je neziskové a nestranícke občianske združenie, ktoré sa usiluje o
to, aby túto krajinu spravovala zodpovedná, transparentná a profesionálna politická
reprezentácia. Veríme, že občianska spoločnosť môže na zmenu politikov a verejných
činiteľov vplývať vytváraním tlaku na zvýšenie etických štandardov v politike, verejnej
správe a transparentnosti finančného prostredia, v ktorom politické strany pôsobia.
Aliancia vznikla začiatkom roka 2002 a odvtedy sa profiluje ako dlhodobý občiansky
dozor nad správou vecí verejných s dôrazom na politickú reprezentáciu. V úsilí zlepšiť
legislatívny, kontrolný a etický rámec oslovuje nezávislých odborníkov, štátne orgány,
médiá a širokú verejnosť.
Aliancia Fair-play je akousi stálou opozíciou voči moci a snaží sa v každej situácii do
verejného života prinášať nezávislý občiansky pohľad ako aj riešenia vo verejnom
záujme. Nezávislosť, nestrannosť, odbornosť sú pre nás veľmi dôležitými hodnotami.
Preto máme nastavené prísne kritériá pre udržanie našej misie a financovanie činnosti.
Otvorenosť voči verejnosti v otázkach programu a financií je pre nás veľkou prioritou.
Väčšinu zdrojov získava organizácia od domácich a zahraničných nadácií v otvorenej
súťaži projektov. Organizácia si prísne stráži programovú a názorovú autonómiu,
nepodriaďuje sa žiadnemu vonkajšiemu vplyvu a nikdy by neprijala finančné zdroje,
ktoré by do tejto autonómie zasiahli alebo by mohli ovplyvniť nezávislosť organizácie.
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ČINNOSŤ V ROKU 2009
Najdôležitejšie aktivity organizácie
Datanest a IT projekty
Databázy Aliancie Fair-play sústreďujú vo
voľne prístupnom webovom priestore
rozsiahle informácie o tom, kam prúdia
verejné zdroje (tendre, dotácie, granty...)
a kto môže mať vplyv na ich prerozdelenie
(volení funkcionári, manažment štátnych
inštitúcií, poradcovia, komisie, darcovia
politických strán...). Ich prvá verzia sa začala
vytvárať v roku 2003.
Datanest.sk sa v roku 2010 stal jedným
z ťažiskových a zároveň najaktívnejšie
rozvíjaných projektov Aliancie Fair-play.
Webstránka prešla za posledné dva roky
výraznými zmenami a začala sa rozvíjať
novými smermi.
V prvej polovici roka sa pripravoval veľký
redizajn hlavného IT projektu Aliancie Fairplay, tzv. Databáz Alaincie Fair-play. V júni 2010 bola spustená testovacia prevádzka
novej verzie databáz, už pod názvom Datanest.sk. Od augusta 2010 nová verzia celkom
nahradila starú.
Redizajn so sebou priniesol viacero zmien, z ktorých najvýznamnejšou bola zmena
pohľadu na zhromažďované dáta a prístupu k nim. Zatiaľ čo pôvodné Databázy
sprístupňovali informácie pre používateľov, ktorí službu používali na aktívne hľadanie
faktov a súvislostí, Datanest.sk priniesol rozhranie aj pre nový typ používateľa –
programátora.
Na jednej strane sa kompletne zmenila architektúra databázy s informáciami tak, aby
stránka lepšie zodpovedala moderným používateľským nárokom. Nová verzia webu
okrem toho obsahuje API, jednoduché programovacie rozhranie, umožňujúce
automatické sťahovanie dát z rôznych datasetov, ktoré môžu byť zakomponované do
externých aplikácií alebo vizualizácií a prostredníctvom API môžu byť automaticky
aktualizované.
Dáta sú k dispozícii pod otvorenou licenciou, čo umožňuje ich voľné šírenie na
nekomerčné účely.
Ďalšie čiastkové zmeny a úpravy, ako dizajnové, tak funkčné, prebiehali na Dataneste
postupne v priebehu celého roka a pokračujú aj v roku 2011.
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IT workshopy a akcie
Za účelom rozšíriť povedomie o veľkej databáze voľne prístupných verejných
informácií, s ktorými je možné ďalej pracovať, začala Aliancia Fair-play od leta 2010
výraznejšie komunikovať s komunitou programátorov a výraznejšie zamerala svoje
aktivity aj na technologicky vyspelé publikum. V júni sa konala prváz takto zameraných
akcií – Datovačka v kaviarni Next Apache, na ktorej bol prvý raz verejnosti predstavený
nový Datanest a prebehla diskusia o korupcii v IT tendroch.
Ďalšie podujatie sa konalo 9. až
10. októbra 2010 v bratislavskej
Design Factory. Išlo o Fair-play
Hack Day, dvojdňový kreatívny
maratón, na ktorom programátori,
analytici, dizajnéri a novinári vyrábali
pod vedením tímu Aliancie Fair-play
aplikácie a vizualizácie postavené an
dátach z Datanestu. V rámci
podujatia, ktoré bolo koncipované ako
súťaž zúčastnených tímov, ocenila
odborná porota päť projektov
a vybrané z nich Aliancia neskôr
začala v spolupráci s ich pôvodnými
autormi rozvíjať.
Na Fair-play Hack Day sa
zúčastnilo približne 50 aktívnych
účastníkov.
Koncom roka 2010 začala Aliancia Fair-play postupne rozvíjať nové možnosti, ktoré sa
otvorili s príchodom nového Datanestu a rozhodla sa podporiť rozvoj aplikácií
postavených nad dátami z Datanestu.
Okrem iného to urobila priamou participáciou na výrobe jedného z takýchto
projektov. V októbri začal vznikať v spolupráci s Michalom Habalom a Rudom dačom
z VORSR.sk projekt ZNasichDani.sk, aplikácia odkrývajúca konkrétne osoby stojace za
firmami úspešnými vo verejných obstarávaniach. V priebehu decembra bola aplikácia
prvý raz spustená v testovacej prevádzke bez propagácie.
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Register otvorených politikov – politikaopen.sk
Webový projekt
www.politikaopen.sk, v ktorom verejní
funkcionári (alebo kandidáti) zverejňujú
svoje majetkové pomery a osobné, či
obchodné záujmy ďaleko nad rámec
zákona, sme tento rok výrazne
prepracovali. Na základe spätnej väzby od
účastníkov a vlastných poznatkov sme ho
prispôsobili aj pre potreby kandidátov na
verejné funkcie (pridali sme napr.
informácie o financovaní kampane).
V neposlednom rade sme doplnili položky,
ktoré nielen rozširujú okruh zverejnených
informácií (napr. údaje o poslaneckej
kancelárii), ale vytvárajú aj priestor pre
propagáciu kandidátov (fotografia,
kontakty, sociálne siete). Veríme, že nové
nastavenie pomôže priblížiť sa základnému cieľu projektu - presadeniu nových
štandardov otvorenosti politikov na Slovensku.
Aj tento rok sme na oslovenie politikov využili predovšetkým predvolebné
obdobie. Krátko pred parlamentnými voľbami (máj/jún) sme spustili facebookovú
iniciatívu Hon na politikov (v krátkom čase si našla vyše 900 fanúšikov), v ktorej ľudia
prostredníctvom sociálnej siete vyzývali politikov, aby zverejnili informácie o svojom
majetku a väzbách. Do projektu sa zapojilo vyše 160 kandidátov z 5 politických strán
(KDH, Most-Híd, SaS, SDĽ, SDKÚ-DS). Pozitívne hodnotíme, že jedna z kandidujúcich
strán (SaS) opäť zaviazala všetkých svojich kandidátov, aby sa do projektu zapojili ešte
pred voľbami.
V súvislosti s voľbami do samosprávy obcí (november) sme pre obrovský počet
potenciálnych záujemcov vyhodnocovali iba kandidátov na primátorov a poslancov
krajských miest. Do projektu sa zapojilo 8 kandidátov na primátorov (vrátane hlavných
kandidátov na primátora hlavného mesta) a 30 kandidátov na poslancov krajských miest
(+ množstvo starostov a poslancov menších miest a obcí).
V súčasnosti sú do projektu okrem iných (celkovo viac ako 280 politikov alebo
kandidátov) zapojení predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, predseda parlamentu
Richard Sulík, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, viacero členov vlády (Ľ.
Galko, D. Krajcer, D. Lipšic, J. Miškov, L. Žitňanská) a vyše 30 poslancov NR SR
z politických strán KDH, Most-Híd, SaS a SDKÚ-DS. Zoznam zapojených
politikov/kandidátov nájdete na www.politikaopen.sk.

5

ALIANCIA
FAIR-PLAY
Ocenenie Biela Vrana a Koncert pre všímavých
S Agentúrou Pohoda sme opäť zorganizovali Koncert pre
všímavých, ktorým sme si 17. novembra pripomenuli
výročie Nežnej revolúcie a zdôraznili hodnoty, ktoré
priniesla do spoločnosti.
Na Koncerte pre všímavých (17.novembra 2010) sme
spolu s organizáciou Via Iuris už tretí raz odovzdali ocenenie
Biela Vrana. To je určené pre vzácnych ľudí, ktorí menia
našu spoločnosť k lepšiemu a podstupujú pritom nemalé
osobné riziko. V minulosti dostali ocenenie napr. pezinskí
aktivisti bojujúci proti skládke odpadu v tesnej blízkosti
mesta alebo psychiater Jozef Hašto a právnik Roman
Kvasnica (obaja prípad Hedvigy Malinovej).
Ocenenie (originálne sošky od sochára Fera Guldana) si
prevzali Marek Božík, ktorý bojuje za to, aby mesto
dodržalo svoj záväzok vybudovať v Bardejove mestský
park; Zuzana Melicherčíková, ktorá ako bývalá študijná
referentka na Právnickej fakulte UK poukázala na podozrivé
prijatie skupiny známej ako daňoví poradcovia na štúdium a
napokon Ján Mičovský, ktorý odhalil rozsiahle plytvanie v
štátnom podniku Lesy SR.
Laureátov vybrala porota, ktorá pozostávala okrem
minuloročných Bielych Vrán (psychiater Jozef Hašto, lesník
a ochranár Marián Jasík a sudca Juraj Babjak) aj z herečky
Emílie Vášáryovej, filozofa Egona Gála, kazateľa Daniela Pastirčáka a novinára Milana
Martina Šimečku.
V rámci podujatia sme zorganizovali dve diskusie. Debatovalo sa na témy: „Keď sa
zasvätení vzbúria proti inštitúcii“ a „Ľud verzus mocní v meste“. Odovzdávanie aj diskusie
mali veľmi dobrý ohlas u publika a pritiahli niekoľko stoviek návštevníkov. Laureáti tak
mali možnosť prostredníctvom priamej interakcie s ľuďmi zažiť potlesk, poďakovanie
a podporu a načerpať energiu pre pokračovanie ich príbehov.
Ocenenie výrazne
zarezonovalo aj v médiách
(viac ako 70 mediálnych
záznamov). Tie mali veľký
záujem nielen o ceremoniál
ocenenia, ale aj o príbehy
laureátov, ktoré spracúvali
vo väčšom rozsahu
(rozhovory, videá a pod.)
a opakovane sa k nim
vracali. Najväčšia pozornosť
bola venovaná príbehu
Zuzany Melicherčíkovej.
Záujem médií pravdepodobne prispel k obnoveniu vyšetrovania podozrivého prijatia
študentov na právo a pomohol Melicherčíkovej nájsť si nové zamestnanie (o staré prišla
práve v súvislosti s týmto prípadom). Na povrch sa dostali aj ďalšie závažné skutočnosti cena za štúdium, fiktívne faktúry a pod.
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Na Facebooku sme založili stránku Biela Vrana, ktorá združuje okolo ocenenia
komunitu ľudí - v súčasnosti má vyše 600 fanúšikov. Takýto typ komunikácie vytvára
priestor pre interakciu návštevníkov a samotných laureátov a umožňuje podávať príbehy
menej formálnym jazykom.
Na podporu ocenenia sme na webovej stránke www.bielavrana.sk spustili e-shop,
v ktorom si návštevníci mohli kúpiť veci s originálnym logom Bielej Vrany (tričká,
zápisníky, diáre a pod.). na tejto stránke možno nájsť viac informácií o všetkých
ocenených, galériu a aktuality.
Tento ročník Bielej Vrany považujeme celkovo za veľmi úspešný. Ocenenie získalo
nielen veľkú mediálnu pozornosť, ale aj výraznejšie zarezonovalo aj medzi ľuďmi.
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Žiadosti o informácie
Aliancia Fair-play v rámci svojich aktivít využíva zákon o slobodnom prístupe
k informáciám najmä pre budovanie databáz (datanest.sk) a pre potreby ivestigatívnych
aktivít. V roku 2010 sme podali vyše 450 žiadostí o informácie.
Zo všetkých žiadostí o informácie sa 301 z nich týkalo získavania informácií pre
datanest.sk (databáza Aliancie Fair-play, ktorá mapujeme informácie o peniazoch v
politike, verejných zakázkach, dotáciách a desiatkach ďalších informácií o spravovaní
Slovenska). Z toho bolo 126 personálnych (vedenie úradov, ministerstiev, poradcovia...),
175 finančných žiadostí (poskytnuté dotácie, prijaté dary...).
Adresátom asi 43 % infožiadostí v roku 2010 boli samosprávy (úrady mestských
častí, miest, vyšších územných celkov), asi 55 % infožiadostí smerovala orgánom štátnej
správy (ministerstvá, štátne podniky...) a zvyšok bolo adresovaných úradom justície
(Generálna prokuratúra SR, Najvyšší súd SR...).
Prehľad žiadostí podľa adresátov v roku 2010:

samosprávy
štátna správa
justícia

sprístupnené
po odvolaní
3
12
0

podaní na
prokuratúru alebo
súd
3
62
4

podaných žiadostí

sprístupnené
po odvolaní

podaní na
prokuratúru alebo
súd

126
175
150

5
8
4

0
2
71

podaných žiadostí
182
257
12

Prehľad žiadostí podľa obsahu v roku 2010:

personálne
informácie
finančné informácie
Ostatné informácie

V prípadoch, keď nám bolo odmietnuté sprístupnenie informácií sme podávali
odvolanie. Z celkového počtu vyše 450 žiadostí nám neboli informácie sprístupnené v 73
prípadoch (31 z týchto prípadov bolo z bývalého Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja v súvislosti s tzv. nástenkovým tendrom).
Okrem toho, v rámci prebiehajúcich konaní z predchádzajúcich rokov sme zaslali
ďalších niekoľko desiatok listov (odvolania v priestupkových konaniach, vyjadrenia,
sťažnosti...)
V prípadoch, keď nám bol zo strany inštitúcií opakovane, zjavne nezákonne alebo
zámerne odmietané sprístupnenie informácií sme podali návrhy na prejednanie
priestupku na úseku práva na informácia, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť voči
konkrétnemu úradníkovi alebo funkcionárovi.
Vzhľadom na to, že v ostatných mesiacoch sa zásadným spôsobom zmenilo
rozhodovanie v priestupkových konaniach a väčšinu návrhov priestupkové orgány
zamietajú, v roku 2010 prebiehalo na podnet Aliancie Fair-play len 5 priestupkových
konaní.
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Všetky tieto činnosti zabezpečujeme hlavne využitím vnútorných kapacít a konzultácie
s právnikmi využívame obmedzene.
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Dôležité rozsudky súdov
a prebiehajúce konania vo veciach práva na informácie
V tomto roku boli právoplatne ukončené dva súdne spory, kde Aliancia Fair-play
podala žalobu pre nezákonnosť rozhodnutí úradov, ktorými nám odmietli sprístupniť
informácie.
V prvom prípade išlo o veľmi dôležitý rozsudok, kde Najvyšší súd SR rozhodol, že
každý má právo na to, aby mu bolo na základe žiadosti o informácie zaslané celý
dokument rozhodnutia, ktorým bolo ukončené trestné stíhanie. V praxi totiž úrady
oznámili len výsledok konania („vec bola odložená“, „bolo zastavené trestné
stíhanie“,...), ale k ostatným častiam rozhodnutia sme sa nedostali. V tomto konkrétnom
prípade sme žiadali od Generálnej prokuratúry SR fotokópiu uznesenia o zastavení
trestného stíhania vo veci tzv. fiktívnych darcov SDKÚ.
V druhom prípade sme vyhrali súdny spor s Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré
mám odmietlo sprístupniť fotokópie rozsudkov, kde bolo ministerstvo účastníkom
konania (rozhodnutie súdov vo veciach, kde bolo ministerstvo žalované alebo podávalo
žalobu).
V roku 2010 sme podali aj dve žaloby za nesprístupnenie informácií Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR a jednu za nesprístupnenie informácií Najvyšším
kontrolným úradom SR. Všetky v súvislosti s tzv. nástenkovým tendrom. Informácie nám
obe inštitúcie odmietli sprístupniť z dôvodu, že v tejto veci prebiehajú kontroly (vnútorná
finančná kontrola a kontrola NKÚ). Podaniami žiadame súd, aby zrušil rozhodnutia
o odmietnutí sprístupniť informácie, aby nemohli byť dokumenty „utajené“ tým, že napr.
ministerstvo samo začne vnútornú kontrolu, aby nemuselo sprístupniť citlivé informácie.
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Príprava legislatívnych návrhov
a pripomienkovanie návrhov zákonov
V roku 2010 sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienkovali
návrh zákona, ktorým sa zaviedla povinnosť štátnych orgánov, samospráv a ďalších
firiem a inštitúcií zverejňovať uzavreté zmluvy, objednávky a faktúry. Časť našich
pripomienok bolo zapracovaných do návrhu, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR
pripravilo a predložilo do legislatívneho procesu.
V tomto roku sme na základe analýz zákonov a aplikačnej praxe, ktorú dlhodobo
sledujeme identifikovali potrebu legislatívnych zmien v troch zákonoch – zákone
o verejnom obstarávaní, zákone o majetku obcí a v tzv. ústavnom zákone o konflikte
záujmov. Na základe toho sme pripravili návrh noviel zákonov v paragrafovom znení,
ktoré by mali riešiť najakútnejšie problémy týchto zákonov najmä v oblasti dostupnosti
informácií.
Aliancia Fair-play sa dlhodobo venuje problematike financovania politických strán. Na
prelome rokov 2010 a 2011 sme pripravili návrh zásad nového zákona o politických
stranách, ktoré by mali zabezpečiť zvýšenie informovanosti verejnosti o financovaní
politických strán, zabezpečenie skutočnej a účinnej kontroly a presun kontroly
z parlamentného výboru na nezávislý orgán.
Koncom roka sme spolupracovali s tímom poslancov Národnej rady SR, ktorí
predkladali tzv. „rýchlu novelu Zákona o verejnom obstarávaní“, ktorá odstraňovala
najvýraznejšie diery. Značná časť našich riešení bola zapracovaná do paragrafového
znenia a neskúr aj schválená parlamentom.
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Investigatíva, monitoring verejných financií
Poslanecké kancelárie
Krátko pred parlamentnými voľbami (apríl) sme zverejnili rozsiahlu analýzu
poslaneckých kancelárií, ktorá poukázala na plytvanie verejných prostriedkov, podozrenia
z podvodu a konfliktu záujmov.
Analýza pozostávala z dvoch častí. V prvej sme zhromaždili a vyhodnotili dostupné
štatistické informácie o poslaneckých kanceláriách (celkový počet, priemerný počet na
politickú stranu/poslancov, umiestnenie kancelárií v rámci Slovenska a pod.). Poukázali
sme na ich nerovnomerné územné rozloženie (dominancia Bratislavy), na trend
prenajímania 2-3 kancelárií v tom istom meste (jedným poslancom), na prenajímania
viacerých kancelárií v rovnakej budove (poslancami jednej politickej strany) a pod.
V druhej časti sme sa sústredili na potenciálny konflikt záujmov a neefektívne
využívanie prostriedkov na prenájom poslaneckých kancelárií/hnuteľného majetku).
Náhodne sme vybrali polovicu poslancov NR SR a preskúmali ich zmluvy o prenájme.
Zistili sme, že si kancelárie často prenajímajú od osôb blízkych ich politickým stranám či
rodine, ceny nie sú vždy trhové a existujú indície, že peniaze nie sú míňané
nehospodárne.
Najvážnejší prípad plytvania sme objavili u poslancov SMER-u, ktorí si prenajímali
kancelárie v budove strany. Monitoring ukázal, že viacerí poslanci platili niekoľkokrát za
rovnaké spoločné priestory (kuchyňa, WC, zasadačka, chodba). Na každom poschodí sú
však iba raz. Parlament tak de facto platil strane SMER-SD (v zastúpení jej spoločnosťou
Agentúra Smer, s.r.o.) v jednom prípade 7x a v druhom 3x za to isté. Ceny za spoločné
priestory tak niekoľkonásobne prevyšovali ceny za prenájom kancelárie. Ak by sa nájom
umelo nerozdelil medzi kanceláriu a spoločné priestory, ale prepočítal sa iba na plochu
kancelárie (ktorá je dôvodom prenájmu), cena prenájmu by prevyšovala ceny luxusných
priestorov v centre Bratislavy.
Závery boli prezentované v návštevnícky príťažlivej forme na špeciálnej webovej
stránke (mapa poslaneckých kancelárií, grafy, tabuľky, zmluvy na stiahnutie a pod).
Téma si získala pozornosť celoštátnych a internetových médií a zarezonovala aj medzi
verejnosťou. K analýze sa novinári vracali aj v priebehu roka, napr. pri kauze tzv.
Liberálneho domu.
Zistenia boli tak rozsiahle, že problematiku je podľa nás potrebné riešiť systémovými
zmenami. Súčasťou analýzy bol preto aj rozbor problémových oblastí a návrhy riešení,
ktorý sme zaslali Kancelárii NR SR ako podklad pre podniknutie krokov, ktoré by
v budúcnosti zabránili zneužitiu verejných zdrojov.

Kauza predaja emisných kvôt
Aliancia Fair-play v roku 2010 výrazne prispela k objasňovaniu okolností predaja
emisných kvôt. Dlhodobo sa kauze venovala a stala sa jedným z významných oponentov
ničnerobenia štátnych orgánov.

Návštevnosť našich webov
Za prvý polrok prevádzky nového Datanest.sk od júla do decembra 2010 navštívilo
stránku 6 108 unikátnych návštevníkov. Z nich priblžne 16% sa podľa Gogle Analytics
vracia. Aplikáciu Datanest.sk opakovane využíva aspoň raz mesačne vyše 300
návštevníkov.
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Politikopen.sk je na tom ešte lepšie keď sa na ňu opakovane vracia raz za mesiac viac
ako 2000 občanov, ktorí sa zaujímajú o majetkové pomery politikov. Používatelia spolu
v minulom roku zobrazili takmer 38-tisíc stránok.
Domovský web www.fair-play.sk zaznamenal počas roka vyše 27-tisíc návštev.

Technické zabezpečenie
V roku 2010 sme začali využívať a spravovať náš prvý virtuálny server (vps) u
spoločnosti Websupport. Tento server sa stal domov dvoch našich vlajkových aplikácii
datanest.sk a politikaopen.sk a novej protikorupčnej hry koruptinator.sk. Aplikácie sme
vyvinuli v spolupráci s externými programátormi v Ruby on Rails.
Vytvoril sme dve nové webstránky Watchdog (watchdog.fair-play.sk) a Watchdog
(watchdogpreskoly.fair-play.sk) pre školy, ktoré sú manuálom pre všetkých občanov,
ktorí sa rozhodnú monitorovať, či kontrolovať niektorú oblasť verejného alebo privátneho
života, ktorá môže byť predmetom občianskeho záujmu.
Naším ďalším výstupom bola webstránka monitoringu poslaneckých kancelárii
poslancov NR SR kancelarie.fair-play.sk, ktorú sme spustili koncom apríla 2010.
V spolupráci s externým programátorom sme spustili eshop Bielej vrany a pripravili
sme propagačné a iné materiály pre toto podujatie, ktoré sa opäť odohrávalo na Koncerte
pre všímavých 17.11. v bratislavskom PKO. S kamerou sme navštívili Biele vrany 2009,
aby nám porozprávali aký bol ich uplynulý rok. Záznamy týchto rozhovorov sme neskôr
uverejnili na internete.
Nakúpili sme ďalšiu techniku, ktorá nám pomáha kvalitnejšie zaznamenávať tlačové
konferencie, ocenenie Biela Vrana, diskusie na festivale Pohoda, súdne rady a
disciplinárne konania vedené voči sudcom a mnohé iné podujatia, na ktorých sa
zúčastňuje Aliancia Fair-play.
Skvalitnili sme aj hardwarové vybavenie našich pracovných staníc a servera, aby
lepšie vyhovovali naším náročnejším výstupom a aktivitám.

Konferencie, besedy, vzdelávanie, zahraničné cesty,
účasť na podujatiach
Priebežne sa zúčastňujeme na mnohých domácich aj zahraničných konferenciách,
cestách a stretnutiach.
Organizovali sme diskusie – už tradične aj na festivale Bažant Pohoda 2010.
Edukáciu hravou formou sme začali rozvíjať cez budovanie stránky kvizy.sk.
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Ľudské zdroje
SPOLUPRACOVNÍCI
S Alianciou spolupracovalo 8 ľudí. Zabezpečovalo hlavné programové aktivity (tvorba,
aktualizácia databáz, zber informácií, komunikáciu s úradmi, kampane, príležitostné
pripomienkovanie legislatívy, investigatívne aktivity...), prezentáciu našej práce (tvorba a
obsah webových stránok, vlastné publikovanie, spoluprácu s ďalšími domácimi a
zahraničnými organizáciami a inštitúciami, spoluprácu s médiami...) a chod organizácie
(účtovníctvo, samofinancujúce aktivity, fundraising...).
Okrem toho sa na rôznych projektoch a úlohách u nás striedali 4 študenti
a brigádnici. Na externej báze pravidelne spolupracujú s organizáciou ďalšie desiatky
odborníkov, konzultantov a spolupracovníkov.
Základný tím Aliancie Fair-play v roku 2010 tvorili:
Zuzana Wienk
Juraj Kováčik
František Pauliny
Peter Kunder

Ivan Gaža
Rastislav Diovčoš
Lucia Buranová
Eva Vozárová

a dopĺňali ho spolupracovníci:
Branislav Zápražný
Samuel Kováčik

Eugen Korda ml.
Ivan Kollár

Rozpracovali sme inštitucionálne posilňovanie cez založenie Správnej rady.
Programová vyťaženosť organizácie je stále vysoká, no podarilo sa urobiť dôležité kroky a
o niečo znížiť dlhodobo personálnu poddimenzovanosť. Všetci spolupracovníci majú
naďalej na starosti viacero oblastí a funkcií.
Organizácii sa nepodarilo vytvoriť podmienky pre vznik dostatočného zázemia
a zabezpečenia podporných funkcií, hoci zriadením samostatnej pozície pre finančné
riadenie a výpomoc človeka pre riadenie IT projektov organizácii personálne značne
pomohlo.
Pracovné kontakty s inými organizáciami doma i v zahraničí:
o
Transparency International Slovensko
o
Nadácia Pontis
o
Via Iuris- centrum pre práva občana
o
Občan, demokracia a zodpovednosť
o
Nadácia otvorenej spoločnosti
o
Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
o
Inštitút pre verejné otázky
o
Človek v ohrození
o
Open Society Institute – Budapešť
o
Trust for Central and Eastern Europe
o
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
o
Európska komisia
o
Sunlight Foundation
o
Európske informačné centrum
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Podporovatelia
Aliancia by nedokázala existovať bez podpory spoločnosti. S vďakou môžeme
konštatovať, že ju dostáva.
Hoci táto podpora znamená pre nás záväzok prepacovať efektívne a plne v súlade s
našimi programovými cieľmi, nevytvára pre nás ten typ väzby na darcov, ktorá by nám
bránila v prípade potreby pozerať sa na ich aktivity (prípadne obchody) rovnako kriticky
ako na ostatných.
Alianciu Fair-play podporili prácou, službami, či inou podporou Pro Bono, poskytnutím
zvýhodnených cien, bezplatným zapožičaním priestorov technicky a pod. firmy:
Websupport, s.r.o.
NEWTON Media, spol. s r.o.
ESET, spol. s r.o.
Artforum spol. s r.o.

Microsoft Slovakia s.r.o.
ADOM . M STUDIO s.r.o. (design factory)
Advokátska kancelária Márie Kolíkovej
BONET Group s.r.o.

Okrem donorov, ktorí nás podporovali finančne v rámci grantov, ďakujeme všetkým
inštitúciám a firmám, ktoré prispeli k úspechu jednotlivých projektov. Ide hlavne o:
Veľvyslanectvo
Veľvyslanectvo
Veľvyslanectvo
kráľovstva
Veľvyslanectvo

USA
Veľkej Británie
Holandského
Nórskeho kráľovstva

Agentúru Pohoda
denník SME
týždenník Trend
Nadáciu Pontis
kaviareň Next Apache,

Ďakujeme aj všetkým jednotlivcom, ktorí podporili činnosť Aliancie Fair-play. Pociťuje za
potrebné našu vďaku vyjadriť konkrétne aspoň:
Martinovi „Shootymu“ Šútovcovi, Vladimírovi Šárnikovi, Tomášovi Kamencovi, Petrovi
Wilflingovi, Michalovi Kaščákovi, Katke Kintlerovej, Veronike Vrabcovej, Magdaléne
Fenikovej, Vladimírovi Pollákovi, Igorovi Pavelekovi, Milanovi Novotovi, Jánovi
Turzovi, Tomášovi Bellovi, Egonovi Gálovi, Ferovi Guldanovi, Kataríne Žitniakovej, Eve
Kováčechovej, Mariánovi Jasíkovi, Jozefovi Haštovi, Jánovi Štrasserovi, Jurajovi
Kušnierikovi, Matúšovi Kostolnému, Vojtovi Rinikovi, Marekovi Dobrovodskému,
Romanovi Dojčákovi, Denise Pirhalovej, Ľudmile Sitárikovej, Milanovi Ficovi, Janke
Gavalde Bellanovej, Lukášovi Čemanovi, Michalovi Oláhovi, Benemu, Tomášovi
Hudákovi, Julovi Nagyovi, Damiánovi Pastirčákovi, Jurajovi Baloghovi, Jurajovi
Blaškovi, študentom VŠVÚ, ktorí sa zúčastnili workshopu v spolupráci s Alianciou Fairplay, Martinovi Ridošovi, Jurajovi Babjakovi, Danielovi Pastičákovi, Milanovi Martinovi
Šimečkovi, Emílii Vášáryovej, Michalovi Habalovi, Rudovi Dačovi, Michalovi Barlovi,
Jurajovi Bednárovi, Michalovi Trubanovi, Luborovi Illekovi, Matejovi Hreščákovi,
Pavlovi Sovišovi, Pavlovi Lukáčovi, Petrovi Mihálikovi, Jurajovi Frankovi, Františkovi
Karikovi, Zuzane Motúzovej, Lucii Miklasovej, Jane Vozárovej, Jánovi Šifrovi, Pavlovi
Ľuptákovi, Milanovi Zacharovskému, Vladimírovi Švorcovi, Radovi Baťovi, Tinovi
Čikovskému, Gabrielovi Lachmannovi, Andrejovi Chudému, Romanovi Klčovi, Jankovi
Orlovskému, Benovi Pascoevi, Jozefovi Vyskočovi, Palovi Žilinčíkovi, Lucii Žitňanskej,
Kataríne Javorčíkovej, Jánovi Hrubalovi, Karolovi Sudorovi, Radoslavovi Procházkovi,
Milošovi Lacikovi.
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MEDIÁLNE VÝSTUPY
Prehľad tlačených mediálnych výstupov možno nájsť na našej webovej stránke
(www.fair-play.sk v sekcii My a médiá).
V roku 2010 sme pre výstupy využívali aj stránku fairplay.blog.sme.sk
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FINANCOVANIE
Krytie výdavkov AFP v roku 2010 podľa jednotlivých
zdrojov príjmov
Donorská organizácia

Výška príjmu

2% z daní FO a PO za rok 2008
Open Society Institute 2010
Open Society Institute - Databazy
TRUST + kurz. zisk
Západoslovenská energetika
Nadácia otvorenej spoločnosti - Koncert pre všímavých
Stredoeurópska Nadácia - CEF
Dary od FO
Samofinancovanie (predaj tričiek, tréningy,úroky, ost. dary)
Artforum, poukážky do súťaže
Prijaté granty z min.rokov doplatky
Drobné príspevky
Spolu
OSF - Nórske fondy *
Spolu **

25
46
8
36
4
4
4
3
6

672,03 €
730,00 €
418,86 €
766,13 €
739,22 €
000,00 €
000,00 €
425,70 €
426,78 €
50,00 €
670,00 €
40,50 €
140 939,22 €
11 694,55 €
152 633,77 €

Podiel na
rozpočte
16,82%
30,62%
5,52%
24,09%
3,10%
2,62%
2,62%
2,24%
4,21%
0,03%
0,44%
0,03%
7,66%

* blokový grant Fondu pre MVO na podporu sociálnej inklúzie je spolufinancovaný z Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a marginálne zo štátneho
rozpočtu SR. Z tejto podpory sa realizuje analýza aplikácie politických práv v SR.
** rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú sposobené rozdielným účtovným
a programovým vykazovaním výdavkov.

Krytie výdavkov podľa skupín príjmov
4 739,22 €

2% z daní a dary

6 426,78 €
29 858,23 €

nadácie
korporácie
samofinancovanie

111 609,54 €
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Inštitucionálnymi podporovateľmi Aliancie Fair-play boli v roku 2010 zahraničné
nadácie Open Society Institute a Trust for CEE. Spolu pokryli viac ako polovicu rozpočtu.
Ďalším významným zdrojom financovania našich aktivít boli 2 % z dane, ktoré pokryli 16
percent rozpočtu. Domáce nadácie podporili projekty 5 percentami, korporácie približne 4
percentami. Darmi od FO a samofinancujúcimi aktivitami sme pokryli viac ako 6 percent
rozpočtu.
V porovnaní s minulým rokom nám celkový rozpočet narástol o približne 10 000 €. Z
časti to ovplynil nárast spolupracovníkov AFP z 5,5 na 7. Zdroje krytia oproti
predchádzajúcemu roku veľmi nezmenli svoju štruktúru, v roku 2010 sme získali v
porovnani s rokom 2009 finančné prostriedky od zahraničnej nadácie TRUST for CEE.
V roku 2010 sme zaznamenali drobný nárast príjmov zo samofinancovania z 2,8 % na
4,3 %, ako aj nárast darov od FO z 2 500 € na 3 300€. Zvýšil sa aj podiel nadácií na
financovaní. Naopak znížila sa suma čerpaných finančných prostriedkov od korporácií.
Tiež poklesol príjem zdrojov z finančného mechanizmu Nórske fondy nakoľko sa nám
skončil v prvej polovici roku 2010 projekt z neho hradený "Zlepšovanie štandardov a
aplikácia politických práv".
V roku 2010 sme získali aj grant z Open Society Institute v celkovej sume 65 520
EUR. Tieto prostriedky sú určené na čerpanie v nasledujúcom roku 2011 a budú zahrnuté
do rozpočtu roku 2011.
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Štruktúra nákladov AFP v roku 2010 *
Náklady Aliancie Fair-play narástli oproti predchádzajúcemu roku podobne ako zdroje
krytia o približne 10 000 €. Z časti to bolo spôsobené nárastom spolupracovníkov.
Štruktúra výdavkov je podobná ako v predchádzajúcom roku.
Personálne náklady tvoria 2/3 všetkých nákladov. Aliancia Fair-play nevlastní žiaden
nehnuteľný majetok, kanceláriu v ktorej sídli si prenajíma, čo predstavuje takmer 10%
ročného rozpočtu. V roku 2010 Aliancia Fair-play investovala do organizovania úspešných
eventov Hack day, Biela Vrana a Koncertu pre všímavých približne 13 000 €.
Samostatnou zložkou nákladov je projekt databáz - datanest, do ktorého sme
investovali takmer 10 000 €.
Personálne náklady - odmeny a honoráre stálych pracovníkov
Personálne náklady - študenti a brigádnici
Honoráre - IT expertov a iné odborné externé služby
Právne služby
Nájomné na kanceláriu
Kancelárske potreby, materiál a drobný nábytok
Hardware a software
Cestovné, diéty a ubytovanie, doprva, občerstvenie
Prenájom miestností, prezentačné a tlačové materiály na diskusných
kluboch a tlačových besedách
Komunikačné náklady (poštovné, telefón, internet, web)
Ostatné služby (vedenie bankového účtu, kolky,poplatky, notár,
zmluvné pokuty, odborná literatúra, manká, opravy, daň z úrokov,
poistenie, bezpečnostný projekt)
Infožiadosti - poplatky za sprístupnenie informácií
Vzdelávacie kurzy pre stálych pracovníkov
Služby tlmočníkov, prekladateľov
Analýzy
Koncert pre všímavých - spoluúčasť za organizovaní
Hack Day (výhra, prenájom priestorov,
Biela vrana (odznakovací stroj, odznaky, tričká, fotenie, moderovanie,
občerstvenie, sošky, plagáty, výlep)
Tovar na predaj (nákup a potlač tričiek, tašiek, zápisníkov, diárov,
pier...)
Odvody do umeleckých fondov
Spolu **

93
10
9
2
14
2
1
2

040,40
646,85
948,90
594,40
074,56
231,67
370,72
973,76
69,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 267,71 €
1 075,94 €

16,20
732,00
382,60
500,00
4 000,00
2 682,72
3 652,81

€
€
€
€
€
€
€

676,08 €
86,40 €
153 022,72 €

* vo výdavkoch je zahrnuté aj využitie 2 %
** rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú sposobené rozdielnym účtovným a
programovým vykazovaním výdavkov.
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Náklady v roku 2010
9 948,90 €

11 933,72 €
14 074,56 €
IT, drobná spotreba, vzdelávanie,
služby
kancelária nájom
13 378,29 €
organizácia eventov **
personálne náklady *
projekt databáz ‐ programovanie a
poradenstvo

103 687,25 €
*V roku 2010 robi l o pre Al i a nci u pra vi del ne 7 ľudí. V s ume 103,687 EUR je za hrnutých 10,647 EUR
vypl a tených bri gá dni kom a š tudentom. Pri emerný ročný ná kl a d na jedného s tá l eho
s pol upra covníka dos i a hol 13,291 EUR.
** Ha ck da y, Bi el a Vra na , Koncert pre vš íma vých
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Štruktúra nákladov hradených v roku 2010 z “2 %“:
V roku 2010 sme využili finančné prostriedky z 2% dane prijaté v roku 2009 (teda
pochádzajúce z dani z príjmu za daňové obdobie 2008). Celkovo sme z „2% z dane“ v
tomto roku pokryli výdavky v hodnote 25 672,03 €. To je približne o 1 000 € viac
ako v predchádzajúcom roku.
Získanými 2 % dane sme spolufinancovali 5 projektov, a to: Datanest, Politikaopen,
Biela Vrana, Investigatíva a Zlepšovanie štandardov a aplikácie politických práv.
Účel
použitia

Ochrana
ľudských
práv

Ochrana
ľudských
práv

Suma
použitá na
tento účel

Spôsob použitia
podielu zaplatenej
dane

PRÁVO VYHĽADÁVAŤ
A ŠÍRIŤ INFORMÁCIE
Získavanie, spracovanie
informácií do verejnej
databázy na
www.fair-play.sk
(www.datanest.sk)

Ochrana
ľudských
práv
Ochrana
ľudských
práv
SPOLU

Kancelárske potreby
201,91
Cestovné
Poštovné
Telekomuničné služby, internet,
web
60,02

Honoráre pre spolupracovníkov
Nájomné

12 870,51 €

PRÁVO VYHĽADÁVAŤ
A ŠÍRIŤ INFORMÁCIE
Registrácia a
rozbehnutie registra
záujmov
www.politikaopen.sk
8 443,80 €

Honoráre pre spolupracovníkov
Telekomuničné služby, internet,
web
60,02
Bezpečnostný projekt

1 246,77 €
31 950,88 €

6 638,37 €
123,61 €
166,60 €

1 104,52 €

Kancelárske potreby
Telekomuničné služby, internet,
web
60,02
Nájomné

Honoráre pre spolupracovníkov
Spoluúčasť k projektu
NF
Zlepšovanie
štandardov a
aplikácie polit. práv
x

11 682,57 €
1 104,52 €

Nájomné

Cestovné a diéty
PRÁVO VYHĽADÁVAŤ Telekomuničné služby, internet,
60,02
A ŠÍRIŤ INFORMÁCIE web
Investigatíva
Nájomné
4 666,82 €

51,51 €

35,70 €

Honoráre pre spolupracovníkov
Organizácia ocenenia Biela
Vrana

4 722,98 €

12,71 €
11,00 €
8,20 €

Poštovné
programátor

SLOBODA PREJAVU
Biela Vrana
Ochrana
ľudských
práv

V tom :

Nájomné

Honoráre pre spolupracovníkov
x

375,00 €
38,36 €
30,44 €
743,46 €
2 197,12 €
1 713,60 €
37,21 €
51,50 €
1 104,53 €
3 473,58 €
460,48 €

786,29 €
31 950,88 €
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Finančné prostriedky z 2 % daní (za daňové obdobie 2008) boli na spolufinancovanie
uvedených projektov minuté v rokoch 2009 a 2010.
V roku 2010 išlo konkrétne o nasledovnú štruktúru nákladov:
Názov nákladu hradeného v roku 2010 z “2%“ (daň. obdobie 2008)
Kancelárske potreby
Poštovné
Telekomuničné služby, internet, web
Nájomné
Cestovné, ubytovanie

EUR
38,36 €
43,90 €
229,00 €
3 434,32 €
37,21 €

Honoráre a odmeny pracovníkom

19 634,04 €

Organizácia ocenenia Biela Vrana

1 713,60 €

Projekt politikaopen (programátor, bezpečnostný projekt)
Spolu medzisúčet za 2% 08 z roku 2010:

541,60 €
25 672,03

(Štruktúra nákladov platených z 2% daní za zdaňovacie obdobie 20008, ktorá bola využitá už v roku 2009
je uvedená vo výročnej správe za rok 2009.)

Prijaté 2 % dane za daňové obdobie 2009 (prijaté v roku 2010), ktoré budeme čerpať
až v priebehu roku 2011, predstavujú výrazne nižšiu sumu a to 6 115,83 €.
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ALIANCIA
FAIR-PLAY
Individuálni darcovia
V roku 2010 finančne podporili organizáciu viacerí individuálni darcovia. Niektorí
viazali svoju podporu výlučne k projektu Biela vrana.
M. O.
J. H.
M. B.
Marcela Beznošková
Attila Molnár
A. M.
M. S.
J. S.
V. J.
B. Š.
P.
M. D.
A. N.
P. B.
Peter Dzurko

30
72
20
3 000
1 000
5
20
10
35
20
132
30
50
20
300

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Podľa vnútorných pravidiel platných v čase prijímania darov, zverejňujeme meno
a priezvisko darcu, ktorý Aliancii Fair-play venoval 300 € alebo viac. Pri ostatných
darcoch sme vyvinuli primerané úsilie, aby sme overili, že dar nepochádzal od politika
alebo osoby úzko prepojeného s politickou stranou.
Zo stránky umožňujúcej venovať nám peniaze k nám smerovali aj 4 platby v celkovej
hodnote 62 €, pri ktorých sme nevedeli identifikovať darcu (keďže ide o nižšie sumy,
pradivlá v takom prípade umožňovali prijať aj anonymný dar). Spolu teda individuálni
prispievatelia darovali financie v hodnote 4 806 €.
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