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I. ÚVOD
Aliancia Fair-play, o. z. (do 19. 8. 2003 Aliancia na podporu fair play, o. z.)
Západný rad 39
811 04 Bratislava
Tel: 02 / 5564 0131
Fax: 02 / 5564 0131
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.
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II. ČINNOSŤ V ROKU 2008
Programové ciele a zameranie
Rok 2008 bol s pohľadu Aliancie Fair-play rokom výrazného skĺznutia Slovenska do
čias politickej kultúry 90-tych rokov. Vďaka projektom sme začali pozorovať významné
zvulgárňovanie politiky, posväcovanie klientelizmu, brutalizáciu spoločenských vzťahov
a verejnej diskusie, vytváranie atmosféry nepriateľstva, naštrbovanie ústavných
princípov plurality a slobody v spoločnosti a pod.
Na tento vývoj sme museli ako relatívne malá organizácia reagovať pozastavením
našich komunitných projektov s úzkym spoločenským záberom a sústredením sa na
celospoločenské problémy. Takisto si podľa nás situácia vyžadovala vehementnejšiu
reakciu verejnosti na aktuálne politicko-spoločenské dianie, pomenúvanie problémov
a obhajobu základných demokratických princípov.
Po prvý raz sme sa v tomto roku rozhodli spolu s občianskym združením Via Iuris
udeliť ocenenie Biela Vrana vzácnym ľuďom, ktorí menia spoločnosť k lepšiemu. Chceme
tak vyzdvihovať prospešné aktivity, ktoré si spoločnosť nevšíma, neoceňuje alebo naopak
postihuje. Dúfame, že pozornosť na príbehy dodá aktívnym dobrým ľuďom energiu, zvýši
osvetu a prispeje k riešeniu problémov.
Svoje hlavné zameranie na watchdog (teda akéhosi strážneho psa demokracie) sme
neustále dopĺňali o rozširovanie nášho know – how medzi ďalšie kľúčové skupiny, napr.
mimovládky, študentov, novinárov, ale aj o vytváranie a povzbudzovanie pozitívnych
príkladov, napr. formou dobrovoľného registra majetku a záujmov politikov, ktorí by
občanom umožnil - na rozdiel od zákonom daného systému - skutočnú kontrolu politikov.
Po dlhšom čase bol rok 2008 aj rokom bez aktuálnych finančných kríz a akútneho
nedostatku finančných zdrojov a organizácii sa podarilo zabezpečiť zdroje na činnosť bez
výraznejších problémov. Takisto nás potešil výrazný nárast podpory AFP cez 2% z dane
fyzických a právnických osôb. Napriek konštatovanému sme nemali k dispozícii žiadne
zdroje na trvalú udržateľnosť, rast a vnútorný rozvoj. Nepodarilo sa nám získať
strategickú podporu pre rozvoj organizácie a tieto plány museli byť odložené na rok
2009, vrátane plánov inštitucionálneho posilňovania organizácie napríklad cez založenie
Správnej rady.

Najdôležitejšie aktivity organizácie
Kurzy investigatívnej žurnalistiky
V prvom polroku 2008 sme zrealizovali ďalší kurz investigatívnej žurnalistiky pre
študentov. Na rozdiel od 1. a 2. ročníka (keď sme rozšírili záber a dali priestor aj
talentovaným študentom iných oborov ako žurnalistiky), sme po prvý raz vycestovali
mimo Bratislavu. Študenti žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku nás priamo
oslovili s prosbou o kurz. V rámci prvého stupňa sme vyškolili 7 študentov, ktorí dostali
vedomostné základy pre prácu investigatívneho novinára, spoznali nástroje pre
novinársku prácu, informačné zdroje a vyskúšali si v diskusiách riešenie etických a
novinárskych problémov. Študenti sa rozhodli odložiť 2. – praktický a nácvikový kurzový
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stupeň na rok 2009. Dvaja z absolventov sa ihneď uplatnili v denníku Sme, kde
absolvovali stáž počas celého leta. Spolupráca študentov s denníkom pokračuje. Okrem
kurzov organizovaných AFP sme spolupracovali s Markom Škopom na vedení televízneho
mediálneho ateliéru pre 3. ročník na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave, ktorý sa
zameriaval na investigatívnu publicistiku. Študenti ateliéru absolvovali vybrané
prednášky a cvičenia. Pripravili vlastné reportáže, ktoré dokončili v letnom semestri
2008.
Pre všetkých absolventov našich kurzov sme v spolupráci s bývalým šéfredaktorom
relácie Čierny Peter na TA 3 Vincentom Štofaníkom pripravili ponuku dvojdňovej mini
stáže v redakcii. Po obdržaní motivačných listov sme vybrali dve absolventky. Stáž
uskutočnila iba jedna, pretože pred termínom druhej stáže sa redakcia Čierneho Petra
rozpadla a šéfredaktor ju opustil. Študentka, ktorá stáž absolvovala, ju však označila za
veľmi prínosnú, najmä možnosť sprevádzať reportérov počas nakrúcania a mať možnosť
priamo diskutovať o odborných problémoch, ktoré pri práci vyvstali.
V druhom polroku 2008 sme sa rozhodli pre zmenu dizajnu kurzov na získanie
základného stupňa zručností prostredníctvom e-learningového vzdelávania podporeného
nielen literatúrou, ale aj prezentáciami a video prednáškami.

Občianske noviny Fair-play v Rači
V roku 2008 sme vydali dve čísla občianskych novín Fairplay v Rači. Obsahom občianskych novín sú články o dianí
v mestskej časti, informácie a analýzy aktivít miestneho
úradu, zastupiteľstva a starostu. Na základe účasti na
zasadnutiach
zastupiteľstva,
vyžiadaných
informácií
a rozhovorov sme nastolili otázky ohľadom odmien miestnych
poslancov, stavebných zámeroch, predajoch majetku, rôznych
káuz, "biznisu" pre firmy poslancov a podmienok pre deti
v mestskej časti. Prvé číslo vyšlo v náklade 2 800 ks a druhé
v náklade 3000 ks. Bolo distribuované do tretiny račianskych
domácností. Zo stránky www.fair-play.sk/vraci si čísla stiahlo
vyše 1 000 čitateľov.

Databázy
Počas prvého polroka 2008 sme pokračovali
v dopĺňaní a aktualizácii údajov v Databáze Aliancie
Fair-play, voľne dostupnej na http://www.fairplay.sk/zoznamy.
Na
vyžiadavaní,
spracúvaní
a dopĺňaní údajov sa podieľali priemerne 3 až 4
študenti pod vedením nášho pracovníka Rastislava
Diovčoša. Databáza slúži predovšetkým médiám
a aktívnym občanom na vyhľadávanie informácií
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o personálnom obsadení rôznych štátnych a samosprávnych postov, finančných tokoch
verejných financií, politických stranách...
Podľa našich informácií ju využívajú najmä investigatívni novinári ako pravidelný zdroj
informácií a overenia údajov. Databáza má však slabú penetráciu medzi širokou
verejnosťou a jej význam vníma verejnosť iba sprostredkovane. Navyše bola
naprogramovaná v roku 2003. Odvtedy sa svet technológií i internetu posunul
a radikálne zmenil. Preto sme sa rozhodli urobiť zásadný re-design databázy takým
spôsobom, aby vyhovovala návykom generácie web 2.0, rozšírila sa medzi verejnosť
a doplnila o vizualizácie. Chceme dosiahnuť, aby bola transparentnosť verejnej správy
bližšie k občanom a prezentovaná jednoduchou, zrozumiteľnou formou. V druhom
polroku 2008 sme preto pripravili projekt re-designu, získali finančnú podporu na jeho
realizáciu, ako aj zahraničného konzultanta zo svetoznámej nadácie Sunlight foundation,
ktorá je oceňovaná práve pre využívanie technológií na zvyšovanie transparentnosti.

Register otvorených politikov
Pripravili sme a po dlhom presviedčaní politikov aj
v marci 2008 spustili webovú verziu registra
otvorených politikov (www.politikaopen.sk),
v ktorom verejní funkcionári zverejňujú svoje
majetkové pomery a osobné, či obchodné
záujmy. V prvej fáze projektu sa k nemu pripojili 3
politici. Počas celého roka sme sa snažili toto číslo
zvyšovať tak, aby sa postupne vytvárala kritická
masa účastníkov a darilo sa legitimizovať nárok na
skutočné a kontrolovateľné informácie. Ku koncu roka
sa počet podrobných a kontrolovateľných profilov politikov zvýšil na 18. Medzi účastníkov
pribudli dvaja poslanci Národnej rady, po jednom primátorovi a viceprimátorovi.
Prekvapilo nás, že od začiatku projektu evidujeme prevažne záujem od politikov zo
samospráv, ktorí sú na rozdiel od celoštátneho parlamentu volení vo väčšinových
voľbách. Projekt sme podporili prieskumom verejnej mienky, ktorý potvrdil jednoznačnú
požiadavku slovenskej verejnosti na podrobnejšie informácie o majetku politikov
a nespokojnosť so súčasným stavom. Ukážky z profilov a informácie o projekte sme
prezentovali na niekoľkých konferenciách (napr. aj konferencii spoluorganizovanej
Transparency International Slovensko a Národnou radou, kde si informácie vypočuli
členovia výboru pre nezlučiteľnosť funkcií).
Plánom do roka 2009 je sústrediť sa na zlepšovanie znalosti projektu, medializáciu a
získavanie ďalších účastníkov s využitím predvolebných období.

Investigatíva, odhaľovanie chýb
V auguste 2008 priniesli médiá informácie o troch sociálnych podnikoch, ktoré získali
podporu od štátu a mali blízke väzby na stranu Smer- sociálna demokracia. V tomto
prípade sme spustili vlastnú investigatívu, priniesli sme ďalšie príklady takýchto prepojení
aj s dôkazmi o tom, že iniciátori projektu mali významní náskok pred ostatnými
potenciálnymi žiadateľmi, ako aj nadštandardné väzby a informácie. Tieto faktory
znevýhodňovali žiadateľov o podporu bez politického krytia. Navyše sme zanalyzovali
podmienky pre získanie štátnej podpory a zistili sme vážne nedostatky vo férovosti
a otvorenosti procesu. Výsledky práce médií a AFP prispeli k tomu, že sa premiér SR
Robert Fico na tlačovej besede de facto priznal ku straníckemu klientelizmu a posvätil ho
za normu.
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V auguste 2008 nás médiá oslovili s požiadavkou na konzultácie v prípade možných
nezákonných darov pre politické strany. Konzultácie pomohli k otvoreniu prípadu
v médiách. AFP pridala ďalší prípad vlastného zistenia nezákonného daru použitím svojej
databázy, podala podnet výboru Národnej rady na preverenie prípadu a udelenie pokuty
stranám HZDS a KDH. Výbor nakoniec skonštatoval porušenie zákona menovanými
stranami. V médiách sa takmer v tom istom čase objavili aj informácie o tom, že HZDS
prijalo v roku 2007 dary od osôb, ktorých postavenie vyvolávalo značné otázniky nad
solventnosťou darcov a tým pádom aj možnosťou skutočne také vysoké dary (spolu 11
miliónov Sk) strane poskytnúť. Médiám sme poskytovali množstvo konzultácií
a vyjadrení. Okrem toho sme urobili vlastnú analýzu finančných dokumentov strany
a kolegovia Peter Kunder a Rastislav Diovčoš objavili vážne podozrenia, že týmito darmi
(prijatými v hotovosti v igelitke) mohla strana v skutočnosti kryť obnos, ktorý bol
oficiálne vykázaný ako pôžička. Pochádzal však od podnikateľského subjektu, ktorého
majitelia boli spájaní s kontroverznou medializáciou. Prípad sme sledovali aj podaním
podnetu na výbor Národnej rady, ktorý však tento orgán uzavrel zamietnutím.
Na jeseň 2008 sme ukončili vlastnú investigatívu podľa nášho názoru nezákonných
darov politických strán, ktoré pozostávali z toho, že strany Smer a SDKÚ-DS prijali
fakticky podporu od mestskej časti Bratislava – Ružinov formou netrhovej výšky
nájomného. Prijatie výhodnejšej ako trhovej ceny sa pokladá za dar a politické strany
nemôžu zo zákona prijať dary od obcí. Prípad sme znova odovzdali parlamentnému
výboru, v čase prípravy tejto správy sa k nemu členovia vôbec nevyjadrili. Premiér
niekoľkokrát po zverejnení tohto prípadu napadol AFP na tlačovej konferencii.

Ocenenie Biela Vrana
Spolu s občianskym združením Via Iuris sme vymysleli a zrealizovali nultý ročník
ocenenia Biela Vrana určeného vzácnym ľuďom, ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu
a stretávajú sa pritom s mnohými problémami. Ocenenie odovzdal na festivale Bažant
Pohoda hudobník a bývalý politik Michal Kocáb. Prvými laureátmi sa stali konkurzný
sudca Alexander Mojš, ktorý pri záchrane majetku podnikov v konkurze proti
vytunelovaniu čelí dlhoročným disciplinárnym konaniam a občania Pezinka za boj proti
bezpráviu, za zákonnosť a slušné životné prostredie. Laureátov spomedzi nominovaných
vybral hodnotiaci zbor v zložení: Ján Krstiteľ Balázs (kňaz), Tina Čorná (novinárka) ,
Egon Gál (filozof), Peter Škodný (riaditeľ slovenskej pobočky Accenture), Marko Škop
(režisér).

Kampaň za spravodlivosť na ministerstve spravodlivosti
Spolu s Via Iuris sme sa pridali k sudkyni Janej Dubovcovej a verejne vyzvali ministra
spravodlivosti Štefana Harabina, aby odstúpil z funkcie pre hrubé porušenie základných
štandardov politickej kultúry a nesplnenie predpokladov pre výkon takej dôležitej
verejnej funkcie. Dôvodom boli-. Osobný vzťah ministra s osobou podozrivou
z organizovania drogovej trestnej činnosti v minulosti, antisemitské výroky v parlamente
a prichytenie pri hrubom klamstve a verbálnom útoku na poslanca. Kampaň podporilo na
internete 3880 občanov. Bola podporená aj prieskumom verejnej mienky, ktorý pre AFP
organizovala agentúra TNS, a v ktorom deviati z každých desiatich občanov vyslovili za
to, aby minister odstúpil z funkcie, ak bol verejne prichytený pri klamstve. Takmer tri
štvrtiny občanov si myslí, že by mal odstúpiť aj minister, ktorý udržiaval priateľský vzťah
s trestne stíhanou osobou.

Koncert pre všímavých
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Vývoj v krajine v nás vyvolával veľké obavy o stav demokracie, právneho štátu
a dodržiavania ľudských práv. Preto sme sa spolu s organizátormi festivalu Bažant
Pohoda rozhodli osloviť verejnú mienku iným spôsobom a pri príležitosti výročia Nežnej
revolúcie sme zorganizovali ako pripomienku hodnôt Novembra mini festival
v bratislavskom PKO. Svojou dramaturgiou oslavovalo podujatie slobodu, pluralitu,
toleranciu a ľudské práva (diskusie o Pezinskej skládke, prípade Hedvigy Malinovej,
koncerty a vystúpenia slovenských, maďarských umelcov, židovskej hudby...). Zároveň
upozorňovalo na vážne prípady porušovania práv a hodnôt nielen cez diskusie, ale aj
formou politickej satiry. Koncert navštívilo vyše 800 platiacich divákov, 100 pozvaných
hostí desiatky novinárov.

Analýza politických práv na Slovensku
V druhom polroku 2008 sme začali pracovať na analýzy aplikácie politických práv na
Slovensku. Práva sme rozdelili do skupín na základe Ústavy SR a dodatočných kritérií.
Analýza vytvorí podklad k odporúčaniam pre zlepšenie legislatívy, ale menej formálnych
nástrojov a bude podporená ďalšími prvkami na zlepšenie prostredia v aplikácii
politických práv.

Trhovisko MVO, Bažant Pohoda
V septembri 2008 sme sa vďaka Nadácii Pontis mohli opäť zúčastniť ďalšieho ročníka
trhoviska MVO v Bratislave. Popri účasti na festivale Bažant Pohoda so stanom AFP (kde
sme premietali najlepšie investigatívne reportáže na Slovensku, diskutovali o médiách
a Pezinskej skládke) sú tieto príležitosti pre náš šancou priamo diskutovať s ľuďmi o našej
činnosti, cieľoch, špecifikách a zmysle mimovládnych organizácií, ako aj možnosťou
predstaviť jednotlivé aktivity. Navyše nám pomáhajú propagovať značku formou predaja
darčekových predmetov a získavať skromné voľné zdroje na vnútorný rozvoj alebo
potreby organizácie.

Konferencie, vzdelávanie – zahraničné cesty
Priebežne sa zúčastňujeme na mnohých domácich aj zahraničných konferenciách,
cestách a stretnutiach. Napríklad sme absolvovali prednášky na fakulte Ekonomických
a sociálnych vied UK alebo Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Uvádzame
najdôležitejšie:
jar 2008 – Zuzana Wienk sa zúčastnila na prestížnom programe Eisenhower
Fellowships (www.eisenhowerfellowships.org), ktorý je určený pre lídrov v strede kariéry.
Počas dvojmesačnej cesty pod USA sa zameriavala na investigatívnu žurnalistiku
(pozorovala vzdelávanie na najlepšej žurnalistickej škole v USA – Columbia University
v New Yorku), IT technológie v práci MVO, etické normy vo verejnej správe
a udržateľnosť mimovládnych organizácií,
máj 2008 – Rastislav Diovčoš sa zúčastnil na seminári V lotyšskej Rige o obmedzeniach
v zákonoch o slobodnom prístupe k informáciám a o skúsenostiach z praxe.
Cieľom bolo zdieľať skúsenosti o monitoringu a antikorupčných iniciatívach
prostredníctvom slobodného prístupu k informáciám v strednej a východnej Európe a v
EÚ.
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september 2008 – účasť Zuzany Wienk ako zahraničného experta na konferencii
v Albánsku, ktorej cieľom bolo identifikovať spôsoby boja proti korupcii v tejto krajine,
november 2008 – účasť na diskusii Generálnej guvernérky Kanady Michaëlle Jean so
slovenskými mimovládnymi organizáciami.
*náklady konferencií a pobytov znášali pozývacie strany

Tréningy pre MVO
Vďaka podpore veľvyslanectva Veľkej Británie na Slovensku sme mohli v marci 2008
pozvať do Bratislavy svetoznámu organizáciu Globál Witness, ktorá bola nominovaná na
Nobelovu cenu za mier a odhaľuje vážne prípady zneužívania prírodných zdrojov na
korupciu a financovanie konfliktov. Global Witness poskytol prvý deň návštevy tréning
okrem AFP aj vybraným slovenským mimovládnym organizáciám a druhý deň aj tréning
absolventom našich kurzov investigatívnej žurnalistiky.
V rámci druhej časti projektu pripravila AFP dvojdňový mediálny tréning pre
mimovládne organizácie zameraný na zásady komunikácie s médiami a praktický nácvik
prezentácie organizácie v médiách.
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III. SPOLUPRACOVNÍCI ALIANCIE FAIR-PLAY
Pre Alianciu pravidelne pracuje 7 ľudí. Zabezpečujú hlavné programové aktivity
(tvorba, aktualizácia databáz, zber informácií, komunikáciu s úradmi, tvorbu a vydávanie
novín, školenia študentov žurnalistiky, 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,
samo financujúce aktivity, fundraising...).
Okrem toho sa na rôznych projektoch a úlohách u nás strieda 7 študentov
a brigádnikov. Na externej báze pravidelne spolupracuje s organizáciou ďalších 25 až 45
odborníkov, konzultantov a spolupracovníkov.
Aliancia má zbor konzultantov. Túto formu sme si zvolili pre značnú flexibilitu, ktorú
umožňuje: kombináciu individuálnej konzultácie s jednotlivými členmi, ak situácia
nevyžaduje diskusiu v zbore, a stretnutia všetkých členov v prípade, keď organizácia
potrebuje poradiť v programových, taktických a strategických otázkach, prípadne získať
spätnú väzbu pred uskutočnením kľúčových rozhodnutí.
Naďalej plánujeme ďalšie inštitucionálne posilňovanie cez založenie Správnej rady.
Pracovné kontakty s inými organizáciami doma i v zahraničí:

Aliancia Fair-play
Páričkova 18
821 08 Bratislava

o

Transparency International Slovensko

o

Nadácia Pontis

o

Via Iuris- centrum pre práva občana

o

Občan a demokracia

o

Nadácia otvorenej spoločnosti

o

Global Witness

o

Katolícka univerzita Ružomberok

o

Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

o

ChangeNet

o

Inštitút pre verejné otázky

o

Človek v ohrození

o

Open Society Institute – Bupapešť

o

Trust for Central and Eastern Europe
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IV. MEDIÁLNE VÝSTUPY
Prehľad tlačených mediálnych výstupov možno nájsť na našej webovej stránke
(www.fair-play.sk v sekcii My a médiá).
Spolupracovníci Aliancie publikovali počas roka komentáre a analýzy v celoštátnych
mienkotvorných denníkoch, vyhlásenia pre tlač a poskytovali množstvo rozhovorov
a konzultácií pre domáce aj zahraničné médiá, zúčastňovali sa televíznych a rozhlasových
diskusií. Kolega Peter Kunder publikoval rôzne analýzy týkajúce sa projektov AFP aj na
svojom osobnom blogu na smeonline, ktorý navštívilo takmer 100 tisíc čitateľov za rok
2008. Zuzana Wienk sa v roku 2008 umiestnila na piatom mieste najcitovanejších
analytikov v rebríčku Slovak Press Watch.
Svoju prácu tiež prezentujeme na webových stránkach, ktoré spravujeme. Ich
návštevnosť kolíše od 5,5 do 8 tisíc unikátnych návštevníkov mesačne. Vďaka webu sa
rozširuje aj skupina našich sympatizantov, ktorí odoberajú náš elektronický newsletter.
Okrem možnosti informovať ich o našich aktivitách znamenajú pre nás hlavne skupinu
ľudí, ktorú môžeme efektívne osloviť s prosbou o podporu pri vedení rôznych kampaní.
V roku 2008 sme rozšírili svoje aktivity smerom k verejnosti aj o tzv. new media –
Facebook, kde sme založili Skupinu Aliancie Fair-play.
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V. FINANCOVANIE
Krytie rozpočtu AFP v roku 2008 podľa jednotlivých zdrojov príjmov:
Donorská organizácia

Výška príjmu

Podiel na
rozpočte

2% z daní FO a PO za rok 2006
2% z daní FO a PO za rok 2007

436 462,00 Sk
58 448,29 Sk

15,78%
2,11%

British Embassy

202 000,00 Sk

7,31%

76 399,54 Sk

2,76%

Nadácia otvorenej spoločnosti - Koncert pre
všímavých
OSI 2006 - dočerpanie

140 125,00 Sk

5,07%

61 151,00 Sk

2,21%

OSI 2007 - dočerpanie

124 628,15 Sk

4,51%

Open Society Institute 2008

997 540,30 Sk

36,08%

Nadácia Pontis - dočerpanie z minulých rokov

60 318,10 Sk

2,18%

Samo financovanie (predaj tričiek, tréningy)

83 527,13 Sk

3,02%

300 000,00 Sk

10,85%

CEE Trust - dočerpanie z minulých rokov

Západoslovenská energetika
Spolu

2 540 599,51 Sk

Finančný mechanizmus EHP a Nórska*
Spolu

224 541,91 Sk

8,12%

2 765 141,42 Sk

* 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.
V roku 2008 sme získali spolu 593 488,- Sk z 2 % daní z príjmu za rok 2007. V roku
2008 sme z nich minuli 58 448,29 Sk. Zvyšných 535 039,71 Sk bude v súlade so
zákonom použité v roku 2009 (a teda zahrnuté do rozpočtu 2008). Podrobné vyúčtovanie
týchto výdavkov sme publikovali aj v Obchodnom vestníku.
V roku 2008 sme získali aj dva granty z Open Society Institute v celkovej sume 2 183
203,50 Sk. Tieto prostriedky sú určené na čerpanie v nasledujúcom roku 2009 a budú
zahrnuté do rozpočtu roku 2009.

Štruktúra nákladov AFP v roku 2008
Personálne náklady - odmeny a honoráre stálych pracovníkov
Personálne náklady - študenti a brigádnici
Nájomné na kanceláriu
Kancelárske potreby, materiál a drobný nábytok
Hardware a software
Cestovné, diéty a ubytovanie
Aliancia Fair-play
Páričkova 18
821 08 Bratislava
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1 488
387
172
22
61
57

632,00
868,00
710,00
852,00
115,50
767,11

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
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Prenájom miestností, prezentačné a tlačové materiály
na diskusných kluboch a tlačových besedách, tlmočníctvo
Komunikačné náklady (poštovné, telefón, internet)
Ostatné služby (správa počítačovej siete, účtovníctvo, poplatky
za poskytnutie informácií, tlač novín, údržba PC, prenájom
prezentačného stanu na Pohode, lístky Pohoda,
vedenie bankového účtu, kolky, notár, vysielacie práva,
právne služby, kurzová strata, iné drobné služby)
Koncert pre všímavých
Biela vrana - výroba cien
Tovar na predaj (nákup a potlač tričiek, hrnčekov a tašiek)
Reprezentačný tovar
Občerstvenie na pracovných zasadnutiach, diskusných kluboch
a kluboch absolventov*
Spolu:

78 288,50 Sk
53 232,79 Sk

198
221
15
13
2

896,31
525,00
000,00
539,48
240,38

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

12 799,00 Sk
2 786 466,07 Sk

Vo výdavkoch je zahrnuté aj využitie 2 %.
* občerstvenie nebolo hradené ani z 2% daní, ani z darov pre AFP.

Štruktúra nákladov hradených v roku 2008 z 2%:
Názov nákladu hradeného z 2% získaných za rok 2006
kancelárske potreby
poštovné
práva na vysielanie
software - EPI systém
kolky a notárske poplatky na registráciu 2 %
bankové poplatky
cestovné
ubytovanie
honoráre a odmeny pracovníkom
odborná literatúra - predplatné časopisu Trend
náklady súvisiace s prezentáciou organizácie a jej činnosti na
festivale Pohoda (prenájom prezentačného stanu, zvukovej
techniky, elektrickej energie, vysielacích práv)
registrácia a prevádzka politikaopen.sk
prenájom miestností na diskusné kluby
vzdelávanie pracovníkov
Spolu medzi súčet za 2% z roku 2007:
Názov nákladu hradeného z 2% získaných za rok 2007
honoráre a odmeny pracovníkom
Informácie pre audit verejného obstarávania
Spolu medzi súčet za 2% z roku 2008:

SKK
4 398,00
550,00
1 547,00
13 411,00
1 547,00
100,00
10 014,50
1 630,00
364 679,40
1 632,00

EUR
145,99
18,26
51,35
445,16
51,35
3,32
332,42
54,11
12105,14
54,17

31 504,00
2 069,10
1 380,00
2 000,00
436 462,00
SKK
58 391,29
57,00
58 448,29

Spolu 2% z roku 2007 a 2% z roku 2008

494 910,29

1045,74
68,68
45,81
66,39
14487,89
EUR
1 938,24
1,89
1 940,18
16
428,13
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Ďakujeme všetkým, ktorí podporili činnosť Aliancie Fair-play. Okrem vyššie
uvedených donorov ďakujeme:













Martinovi „Shootymu“ Šútovcovi za nezištné poskytovanie karikatúr
Agentúre TNS za prieskumy verejnej mienky bez nároku na odmenu
Vincentovi Štofaníkovi za pomoc pri vzdelávaní novinárov
Agentúre Pohoda (špeciálne Michalovi Kaščákovi, Katke Kintlerovej a Veronike
Vrabcovej) za to, že s nami organizovali a zabezpečili Koncert pre všímavých bez
nároku na honorár
Kapelám a umelcom, ktorí na Koncerte pre všímavých vystúpili (mená pozri tu:
http://www.fair-play.sk/pdf/koncertprevsimavych_A1.pdf) za symbolický honorár
alebo bezplatne
Vladovi Šárnikovi za právnu pomoc
Vladimírovi Polákovi a Magdaléne Fenikovej za cenné rady
Európskemu informačnému centru a zastúpeniu EK na Slovensku za priestory pre
podujatia bezplatne
Slovenskej výtvarnej únii za priestory na TK s výraznou zľavou
Nadácii Pontis za dlhodobú podporu

Za pomoc pri ocenení Biela Vrana a účasti na festivale Bažant Pohoda:


Jánovi Krstiteľovi Balázsovi - člen hodnotiaceho výboru (www.jkbalazs.sk)



Tine Čornej - členka hodnotiaceho výboru



Egonovi Gálovi - člen hodnotiaceho výboru



Zuzane Gullerovej - firma Accenture



Angelike Herucovej - festival Pohoda



Michalovi Kaščákovi - festival Pohoda (www.pohodafestival.sk)



Michaelovi Kocábovi (www.kocab.com , www.prazskyvyber2.com)



skupine Longital - Shina a Dano Salontayovci (www.longital.com ,
www.slnkorecords.sk)



Alešovi Nejedlovi - manažéri Pražského výběru II



Pražskému výběru II (www.prazskyvyber2.com)



Richardovi Senešimu - sochár, autor sošiek



Petrovi Škodnému - člen hodnotiaceho výboru, riaditeľ slovenskej pobočky
Accenture



Markovi Škopovi - člen hodnotiaceho výboru (www.artileria.sk)



Jánovi Štrasserovi - autor názvu ocenenia
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Marekovi Šulíkovi - autor videa o odovzdávaní



Martinovi "Shooty" Šútovcovi - autor grafického stvárnenia Bielej Vrany
(www.shooty.sk)
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FOTO PRÍLOHA

Kurzy investigatívnej žurnalistiky
Ružomberok

absolventský klub
s bývalým šéfredaktorom relácie Čierny Peter na TA3 Vincentom Štofaníkom
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Ocenenie Biela Vrana
Michal Kocáb odovzdáva ocenenie
zástupcom občanov Pezinka a
sudcovi Alexandrovi Mojšovi

Mediálny tréning AFP
pre mimovládne organizácie
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Koncert pre všímavých – 17. 11. 2008

Diskusie na Koncerte pre všímavých
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Diskusia Aliancie Fair-play na
festivale Bažant Pohoda 2008
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Zuzana Wienk na programe Eisenhower Fellowships. Na fotke spolu s Colinom Powellom.
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Tréning organizácie Global Witness pre slovenské mimovládky
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