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I.

ÚVOD

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

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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II. ČINNOSŤ V ROKU 2012
V roku 2012 si Aliancia Fair-play pripomenula 10. výročie svojho
vzniku. V tomto roku prebehli aj predčasné parlamentné voľby, čo Aliancii
Fair-play narušilo pôvodný programový plán, keďže okrem plánovaných
činností sme cítili nutnosť reagovať na špecifickú spoločenskú situáciu,
ktorá vzniká odchodom vlády a hlavne nástupom novej. Z kapacitných
dôvodov sme potom pri niektorých projektoch museli aktivity dočasne
utlmiť.
Po voľbách sme vypracovali sadu odporúčaní pre zvyšovanie
transparentnosti, boj proti korupcii a plytvaniu verejnými zdrojmi. Naše
návrhy sme predložili ministrovi poverenému touto agendou. Niektoré
odporúčania boli zohľadnené v programovom vyhlásení vlády.
V roku 2012 sa nám podarilo prehĺbiť komunikáciu
s medzinárodnými organizáciami a aj so zastupiteľstvami krajín EU
a NATO.
Pre organizáciu bolo v tomto roku veľmi dôležité, že nám donori
poskytli zdroje aj pre vzdelávanie a ďalší profesný rozvoj.

Datanest .sk
Projekt Datanest.sk
sústreďuje na voľne
prístupnej webovej stránke
rozsiahle informácie o tom,
kam prúdia verejné zdroje
(tendre, dotácie, granty
atď.) a kto môže mať vplyv
na ich prerozdelenie (volení
funkcionári, manažment
štátnych inštitúcií,
poradcovia, komisie,
darcovia politických strán
atď.). Jeho prvá verzia sa
začala vytvárať už v roku
2003.
V projekte Datanest sme sa v roku 2012 sústredili hlavne na
rozvíjanie funkcionality a pridávanie nových dát. Tie sme dostali od štátnej
správy na základe 466 žiadostí o informácie vo forme, ktorá vo väčšine
prípadov potrebuje ďalšie spracovanie.
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Po spomalení v aktualizácii dát v roku 2011, ktorá bola spôsobená
náročnými technickými zmenami súvisiacimi s rozsiahlym redizajnom
webstránky, sa dopĺňanie dát na Datanest vlani opäť zrýchlilo. Do
projektového tímu pribudol nový člen - stážista pôsobiaci na pozícii
dátového manažéra. Zásluhou tejto zmeny bolo možné predstaviť vlani
niekoľko nových datasetov - medzi nimi napríklad súbor obsahujúci
zoznam kultúrnych dotácií, grantov z Literárneho fondu alebo kompletné
zoznamy eurofondov smerujúcich na Slovensko, ktoré má Datanest v tejto
chvíli k dispozícii ako jediný zdroj na Slovensku kompletné.
Ďalšie datasety boli pridané vďaka automatickému sťahovaniu dát z
webstránok inštitúcií. Ide najmä o datasety Advokáti, Advokátske
spoločenstvá, Koncipienti, Notári, Zamestnanci notárov a Exekútori.
Na jeseň 2012 pribudla na Dataneste nová funkcionalita a zmenila
sa grafika webstránky. Zmeny smerujú k zlepšeniu prehľadnosti a
intuitívnosti webu, ako aj k zlepšeniu administrácie zobrazovaných dát.
V novej podobe sa napríklad zlepšilo vyhľadávanie, na hlavnej stránke sa
zobrazujú upozornenia na novinky v databáze a datasety sú rozčlenené na
„dobré” a „zlé” - teda na také, kde môžeme kvalitu zaručiť a na také, kde
je nutné brať informácie s rezervou kvôli možným chýbajúcim záznamom,
duplicitám alebo neaktuálnosti.
Sústredili sme sa aj na väčšie prepojenie Datanestu s naším
investigatívnym oddelením a od vlaňajška pracujeme na tom, aby obe
projektové aktivity prinášali viac spoločných výstupov. Taktiež sme sa
zamerali na výraznejšiu propagáciu Datanestu na sociálnych sieťach.
Datanest púta pozornosť aj v zahraničí. Na jar sme databázu boli
v Záhrebe predstaviť partnerom z mimovládnej protikorupčnej organizácie
GONG. Po dvojdňovom tréningu sme spolu s nimi navrhli plán konkrétnych
krokov, ako ju spustiť v Chorvátsku. Aktivita je súčasťou projektu
financovanom Európskou komisiou, ktorý chce zlepšiť spoluprácu štátu
a občianskej spoločnosti v boji proti korupcii.
Druhý tréning naviazaný na Datanest sme urobili pre poľskú nadáciu
Stanczyk Institute of Civic Thought. Konal sa v máji v Bratislave.
Za uplynulý rok zaznamenal Datanest.sk 22 365 návštev a 18 600
unikátnych návštevníkov.
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Z Našich Daní .sk
V marci 2011 sme spustili investigatívnu webstránku
ZNasichDani.sk. Ide o kombináciu dvoch verejných online registrov Obchodného registra SR a Vestníka verejného obstarávania, ktorého dáta
ukladáme pre ďalšie použitie do nášho projektu Datanest.sk. Projekt je
spoločným dielom Aliancie Fair-play a služby VORSR.sk, ktorá vizualizuje
vzťahy v Obchodnom registri SR.
Vyhľadávač osôb, ktorý zobrazuje úspešnosť firiem naviazaných na
tieto osoby vo verejných obstarávaniach, v druhom roku svojej existencie
neprešiel výrazným vývojom.
Na jar 2012
získala webstránka
ďalšie výrazné
medzinárodné
ocenenie.
Po výhre
v celoeurópskej Open
Data Challenge v júni
2011 získali
ZNasichDani.sk o rok
neskôr cenu ePSI
Trailblazer za
najpokrokovejšie
využitie verejných dát v
oblasti obstarávaní.
Ako súčasť tohto ocenenia sa aplikácia predstavila na konferencii
ePSI Platform 2012 v Rotterdame v marci.
Funkcionalita webstránky je aj po dvoch rokoch dostatočná a dobre
ilustruje potrebné vzťahy medzi osobami firmami a verejnými
obstarávaniami, kvôli ktorých znázorňovaniu bola pôvodne vytvorená.
Plánované sú inovácie v oblasti dizajnu a spôsobu, akým aplikácia
pristupuje k dátam z Obchodného registra SR.
V posledných mesiacoch sme v projekte ZNasichDani.sk riešili jeho
organizačné a zmluvné zabezpečenie. Výsledkom by mala byť dobre
fungujúca a udržateľná aplikácia, ktorá bude v budúcnosti na internete
viditeľnejšia.
Za rok 2012 ZNasichDani.sk zaznamenalo 10 139 návštev a 7 887
unikátnych návštevníkov.
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Otvorené Zmluvy .sk
Prevádzka Otvorených zmlúv (OtvoreneZmluvy.sk) začala od konca
októbra 2011. Portál, ktorého úlohou je komfortnejšie zobrazovať
a vyhľadávať štátom a samosprávami uzavreté zmluvy, vznikol v
spolupráci Aliancie Fair-play a Transparency International Slovensko.
Prvú časť minulého
roka sme sa venovali
najmä strategickému
rozhodovaniu o ďalšom
rozvoji a funkcionalite
portálu. Zamerali sme sa
najmä na doplnenie
crowdsourcingovej
funkcionality, ktorá bola
v pôvodnej verzii webu
zastúpená iba
v náznakoch.
Túto funkcionalitu
sme pridali v druhej
polovici minulého roka.
Pribudla možnosť pridávať si zmluvy medzi sledované, čo umožňuje
systematickú prácu s rozčítanými zmluvami ľuďom, ktorí sa chcú
vybraným dokumentom venovať do hĺbky. Každý používateľ má
„dashboard” - priestor v používateľskom profile, v ktorom sa používateľovi
zobrazujú ním sledované zmluvy, nové komentáre a pod.
Od konca minulého roka pripravujeme tretiu verziu portálu, ktorá sa
funkčne zameria najmä na prečistenie dát a umožní efektívnejšie
upozorňovať na nevýhodné zmluvy.
Udržujeme tiež komunikáciu s Úradom vlády ako hlavným
poskytovateľom údajov v rámci Centrálneho registra zmlúv. Ten plánuje
už niekoľko mesiacov spustiť API (rozhranie pre ľahký strojový prístup k
dátam). Po jeho spojazdnení bude získavanie a aktualizácia dát na
Otvorených zmluvách výrazne jednoduchšia.
Od konca roka 2012 taktiež pripravujeme školenia pre novinárov,
ktoré budú realizované v prvých troch mesiacoch 2013.
Počas minulého roka OtvoreneZmluvy.sk zaznamenali 105 259
návštev a 85 338 unikátnych návštevníkov.

6

ALIANCIA
FAIR-PLAY

Vianočný večer pre Zuzany
V bratislavskom kultúrnom centre
KC Dunaj sme zorganizovali verejne
prístupné podujatie. Jeho cieľom bolo
podporiť Zuzany, ktoré sa postavili za
správnu vec a namiesto ochrany zakúsili
hnev justičných orgánov. Súčasťou
podujatia boli diskusie, premietanie
filmov/dokumentov, vystúpenie
hudobných skupín, vianočný bazár.
Cieľom diskusie bolo zrozumiteľnou
formou predstaviť príbehy Zuzany
Petkovej, Zuzany Melicherčíkovej
a Zuzany Laukovej a na ich príklade
ukázať najzávažnejšie problémy v justícii
a v právnom štáte na Slovensku.
novinárka Zuzana Petková bola trestne stíhaná za napísanie článku
obsahujúceho informácie, ktoré jej poskytlo ministerstvo
spravodlivosti na základe zákona o slobodnom prístupe
k informáciám,
bývalá zamestnankyňa študijného oddelenia Právnickej fakulty UK
Zuzana Melicherčíková upozornila na podozrivý spôsob prijatia
skupiny študentov na štúdium. Kvôli snahe upozorniť na prípad
a zabrániť zničeniu dôkazov čelí trestnému stíhaniu,
právnička Zuzana Lauková je dcérou nebohej sudkyne Marty
Laukovej, ktorá bola vystavená šikanovaniu zo strany vedenia súdu,
keď sa odmietla dať ovplyvniť v rozhodovaní.
Okrem spomínaných Zuzán diskutovala aj právnička Zuzana
Čaputová spolupracujúcu s VIA IURIS. Okrem toho, že je Zuzanou, je aj
vynikajúcou právničkou bojujúcou proti skládke odpadu v Pezinku.
Vzhľadom na koncept večera (Večer pre Zuzany) sa hodilo, aby
moderátorom diskusie bola programová riaditeľka Aliancie Fair-play
Zuzana Wienk.
Zabezpečili sme živý prenos z diskusie a celú debatu sme nahrávali
na kameru a časť z nej aj zverejnili na internete.
Filmárka Zuzana Piussi má problémy práve v súvislosti s filmom
Nemoc tretej moci, preto bol tento film o slovenskom súdnictve
premietaný aj počas Večera pre Zuzany. Premietli sme aj jej ďalší film
Od Fica do Fica, ktorý distribučná spoločnosť odmietla zaradiť do kín.
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Podujatie malo uvoľnený a neformálny charakter. Zahrala skupina
Živé kvety, ktorá naspievala aj záverečnú pieseň vo filme Od Fica do Fica.
Niekoľko výrobcov a predajcov počas podujatia predávalo svoje výrobky.
Predajcovia časť zisku venovali na podporu Zuzán.

Iniciatíva Partnerstvo pre otvorené vládnutie - OGP
Iniciatíva Partnerstvo pre otvorené vládnutie je medzinárodná
iniciatíva vlád, ktorú v septembri v New Yorku oficiálne odštartovali USA
a Brazília. Po tom, čo sme sa v júli zúčastnili podujatia k tejto iniciatíve
pod záštitou Hillary Clinton, sme v roku 2011 venovali kapacity tomu, aby
sa do iniciatívy zapojilo aj Slovensko.
Slovensko sa k iniciatíve pripojilo. Naďalej sme spolupracovali
so Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom
Vagačom, ktorý bol zodpovedný za túto agendu. Naša organizácia
poskytovala konzultácie v rámci pracovných skupín zameraných
na zverejňovanie štátnych datasetov v rámci portálu data.gov.sk
a na prípravu zákona na ochranu whistleblowerov.

8

ALIANCIA
FAIR-PLAY

Investigatíva a watchdog
Zmluva s Microsoftom
Na začiatku roka Ministerstvo financií SR oznámilo, že plánuje
predĺžiť zmluvu (EA – software assurement) so spoločnosťou Microsoft.
Zmluva za 52 miliónov eur mala štátnym úradom poskytnúť licencie
na aktualizáciu software-u v budúcnosti. Zmluvu aj materiály predložené
vláde sme preštudovali a v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť
pre otvorené informačné technológie upozornili na jej nevýhodnosť.
Prekážalo nám, že štát nakupuje balíky licencií na programy bez
toho, aby vedel, ako úrady využívajú jednotlivé aplikácie. Pýtali sme sa,
prečo na nákup nevyhlásil súťaž a rokoval priamo iba s jedným
poskytovateľom, prípadne nehľadal iné riešenia. K prípadu sme publikovali
niekoľko článkov na našom blogu. Zároveň sme odporúčali zmluvu
nepodpísať, kým nebude jasné, či úradníci zakúpené aplikácie potrebujú
a využívajú.
Ministerstvo zmluvu napriek tomu predĺžilo. Po verejnom tlaku však
vyrokovalo o 2,5 milióna eur nižšiu cenu než bola cena pôvodne
navrhovaná. Keďže štát do konca roka nezabezpečil zverejnenie analýzy
využiteľnosti, vyzvali sme ho v decembri na odstúpenie od zmluvy.
Monitoring prípadu Hedvigy Malinovej
Aj v roku 2012 sme pokračovali v monitorovaní prípadu Hedvigy
Malinovej, ktorý nie je uzavretý od augusta 2006. Pravidelne sme boli
v kontakte s jej advokátom Romanom Kvasnicom a psychiatrom Jozefom
Haštom.
24. augusta uplynulo
6 rokov od útoku
na Hedvigu. Orgány činné
v trestnom konaní ho
do tohto dňa riadne
nevyšetrili, naopak, Hedvigu
obvinili z krivej výpovede.
Spôsob, akým polícia
a prokuratúra v tomto
prípade zaobchádzajú
s občanom, považujeme za
neprípustný. Hedvige sme
sa preto pred Úradom vlády
SR symbolicky ospravedlnili.
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Na jar sme spustili graficky aj obsahovo vynovenú webstránku
hedviga.fair-play.sk, ktorá obsahuje podrobné informácie o kauze.
Doplnili sme chronológiu udalostí a slová ministra vnútra Kaliňáka
sme konfrontovali s novozískanými faktami. Skompletizovali sme nálezy
zo štyroch znaleckých posudkov, ktoré boli počas vyšetrovania
vypracované. Okrem dokumentov z výsluchov sme na webstránke
zverejnili aj CT skeny vyšetrenia z dňa útoku, ktoré potvrdzujú zranenia
konštatované ošetrujúcimi lekármi. Všetky materiály sme publikovali
s Hedviginým súhlasom.
V októbri sme pre ňu pripravili špeciálny diskusný večer spojený
s hudbou a diskusiou.
Výzva na podporu Toma Nicholsona
Koncom roku 2011 a začiatkom roku 2012 Slovenskom otriasla
kauza „Gorila“. Prípadom sa dlhodobo zaoberal investigatívny novinár Tom
Nicholson, ktorý sa po jeho prepuknutí stal hlavným zdrojom informácií
pre médiá. Zároveň musel čeliť tlakom spojeným s odhalením údajných
aktérov kauzy. Rozhodli sme sa preto verejne vyzvať ľudí, aby ho finančne
podporili. Aliancia prijala Tomovu požiadavku, aby v prípade, keď mesačné
výdavky presiahnu dohodnutý limit, posúdila primeranosť využitia
darovaných prostriedkov a pravidelne informovala o výške prijatých
darov. Tom sa zaviazal, že prípad bude sledovať aj naďalej a svoje zistenia
publikuje na blogu.
Od februára do decembra prišlo Tomovi na účet takmer 25 000 eur.
Ich priebežné čerpanie dokladoval na našom blogu. Aj vďaka tejto podpore
mohol Tom publikovať ďalšie investigatívne články a založiť občianske
združenie Pod povrchom. Ostatné vyúčtovanie prebehlo v marci 2013.
Monitoring zasadnutí Súdnej rady
Súdna rada v roku 2012 podstatne
zmenila svoje zloženie. Sudcovia si v máji
zvolili ôsmich nových zástupcov, ktorí ich
budú reprezentovať nasledujúcich 5 rokov.
Troch členov rady zmenila v septembri aj
vláda, ktorá nimi nahradila nominantov
bývalého vedenia rezortu spravodlivosti.
Rokovania rady, ktoré sú od 1. januára
2011 verejné, sme neprestali monitorovať ani
v roku 2012. Štyri zasadnutia sa konali
v Bratislave, za jedným sme cestovali
do Trebišova a jedno sme navštívili
v Dudinciach. Z každého zasadnutia sme
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prinášali facebookové spravodajstvo a poskytovali konzultácie médiám
a diplomatickým zborom.
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

zo
zo
zo
zo
zo
zo

zasadnutia
zasadnutia
zasadnutia
zasadnutia
zasadnutia
zasadnutia

17. januára v Bratislave
8. marca v Trebišove
24. apríla v Bratislave
21.-22. mája v Dudinciach (druhá časť)
16. októbra v Bratislave
27. novembra v Bratislave

Pravidelne sme kritizovali porušenia zákona, rokovacieho poriadku
a základných etických princípov. Začiatkom roka sme publikovali blog,
v ktorom sme upozornili na „deravý“ zvukový záznamy zo zasadnutia
rady. Ten istý záznam tiež preukazoval, že predseda rady porušil pri
vedení rokovania zákon aj rokovací poriadok. Pred voľbou členov Súdnej
rady sme zverejnili a komentovali list predsedu rady, v ktorom sudcom
oznamuje, koho bude voliť.
Monitoring disciplinárnych stíhaní sudcov
Aj v roku 2012 pokračovali alebo „dobiehali“ disciplinárne stíhania
sudcov, ktoré vyvolávali dojem zastrašovania reprezentantov
proreformnej časti sudcovského zboru. V priebehu celého roka sme ich
monitorovali a informovali o výsledkoch médiá a diplomatov.
K disciplinárnym konaniam, ktoré sme sledovali, patria najmä prípady
sudcu Krajského súdu v Žiline Róberta Urbana a sudcu banskobystrického
Krajského súdu Juraja Babjaka.
Okrem disciplinárnych konaní sme monitorovali aj tzv.
antidiskriminačné spory. Časť sudcov si v nich nárokuje odmenu, o ktorú
mali byť v minulosti ukrátení neprimeraným odmeňovaním sudcov
Špeciálneho súdu. V priebehu roka sme navštívili 31 konaní a pozorne
sledovali argumenty oboch strán ako aj rozhodovaciu prax sudcov. Vďaka
tomu sme mohli poskytovať vyjadrenia a konzultácie pre médiá.
Žiadosti o informácie a súdne spory
V roku 2012 sme podali 59 žiadostí o informácie mimo projektu
Datanest.sk (v rámci neho ďalších 466) a päť odvolaní, ktoré boli využité
najmä v investigatíve. V siedmich prípadoch sme podali podnet na
prokuratúru, za zverejnenie zmlúv v centrálnom registri (www.crz.gov.sk)
v rozpore so zákonom. V dvoch prípadoch sme podali žalobu na súd za
nesprístupnenie žiadaných informácií. Naďalej pokračujú dve trestné
konania, ktoré sme iniciovali.
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V jednom prípade sme žalovali Generálnu prokuratúru
za nesprístupnenie informácií súvisiacich s medializovaným prepisom
telefonického rozhovoru Harabin-Sadiki. Žiadané informácie mohli
poukázať na skutočnosť, že v priateľskom vzťahu s údajným šéfom
albánskej mafie na Slovensku bol aj ďalší sudca Najvyššieho súdu. Verejný
záujem na zverejnení tejto informácie považujeme za omnoho dôležitejší,
ako iné dôvody, vôli ktorým nám Generálna prokuratúra odmietla
informáciu poskytnúť.
V druhom prípade sme podali žalobu za nesprístupnenie informácie
Ministerstvom vnútra. Žiadali sme sprístupniť informácie o kontrole
postupu polície v prípade útoku na Hedvigu Malinovú z roku 2006, ktoré
bolo po niekoľkých týždňoch aj skončené. Podľa ministra vnútra totiž
zverejnenie tejto informácie by mohlo ovplyvniť výsledok vyšetrovania
a trestného stíhania.
Portál ktotasudi.sk
V lete sme pracovali na spustení webstránky www.ktotasudi.sk,
ktorá zbiera a analyzuje informácie o slovenskom súdnictve. Súdnictvo je
oblasťou, ktorá je pre laika spravidla ťažko zrozumiteľná a navyše čelí
obrovskej nedôvere verejnosti. Myslíme si však, že stav, v akom sa
slovenské súdnictvo nachádza, si vyžaduje aktívnych a informovaných
občanov.
Naším cieľom je preto ponúknuť im jednoduché a príťažlivé
vizualizácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa. Užívatelia môžu na
webstránke sledovať politické prepojenia členov Súdnej rady, počúvať jej
rokovania alebo pozorovať zmeny v obsadzovaní kolégií Najvyššieho súdu.
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Legislatívne návrhy
Whistleblowing – Open Government Partnership
V priebehu roka začalo ministerstvo vnútra pripravovať zákon
o ochrane oznamovateľov korupcie (whistlebloweroch). Táto úloha mu
vyplýva z Akčného plánu iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie.
Iniciatíva je medzinárodným záväzkom svetových vlád. Pripravovaný
zákon má poskytnúť väčšiu bezpečnosť a istotu ľuďom ochotným oznámiť
štátu nekalú praktiku, ktorú pozorujú na svojom pracovisku.
Dvaja kolegovia boli členmi pracovnej skupiny, ktorá pod záštitou
Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zákon
pripravovala. Pripomienkovali prvotný návrh a na stretnutiach
presadzovali čo najširšiu formuláciu zákona, ktorá by nechránila iba
oznamovateľov korupcie, ale aj osoby, ktorým hrozí postih, či šikanovanie
za oznamovanie iného spoločensky nebezpečného konania.
Verejné obstarávanie
Nová vláda prejavila veľkú aktivitu pri snahe novelizovať zákon
o verejnom obstarávaní.
Už v lete vypracovala paragrafové znenie veľmi rozsiahlej novely
zákona, ktorú chcela koncom roka predložiť do parlamentu. Aliancia Fairplay pripomienkovala novelu a upozornila na niekoľko desiatok slabých
miest novely.
Využili sme aj ponúknutú príležitosť konzultovať o zmenách
v novele, ktoré sa urobili po skončení pripomienkového konania. Veľa
z našich pripomienok bolo čiastočne alebo úplne zohľadnených, no medzi
nezohľadnenými boli aj dôležité.
Znenie novely, ktoré bolo predložené parlamentu, pokladáme za
kontroverzné a veľmi rizikové.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Vláda po menovaní náhlivo prijímala novelu zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, ktorou chcela naplniť dlho neplnený záväzok plne
implementovať do našej legislatívy európsku smernicu PSI.
Žiaľ, novela bola značne formálna, zmeny, ktoré priniesla, nielenže
nevyriešili niektoré problémy ohľadom opakovaného použitia informácií,
ale naopak, skomplikovali možnosti riešiť ich v budúcnosti.
Aliancia Fair-play vyzvala vládu, aby stiahla novelu a vypracovala
návrh, ktorý bude reálne riešiť pravidlá opakovaného použitia informácií.
Požadovala aj zmeny v autorskom zákone nutné pre zmysluplné naplnenie
medzinárodných záväzkov Slovenska v tejto oblasti.
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Politikaopen.sk
Politikaopen.sk je webovým priestorom, v ktorom politici/kandidáti
môžu zverejniť podrobné a overiteľné informácie o svojom majetku,
záujmoch a väzbách a vystaviť sa tak verejnej kontrole. Cieľom projektu
je získať takú významnú podporu politikov, aby jeho štandardy mohli byť
prenesené aj do zákona.
Tri dni pred parlamentnými
voľbami sme v divadle Meteorit
zorganizovali sériu diskusií s názvom
„Všetko čo ste chceli vedieť o majetku
a etike politikov“. V čase vrcholiacej
kampane naše pozvanie prijali
predseda MOST-HÍD Béla Bugár
(video), líder OĽaNO Igor Matovič
(video), generálny manažér strany
SMER-SD Ján Richter (video), predseda
SaS Richard Sulík (video) a
podpredsedníčka SDKÚ-DS Lucia
Žitňanská (video). Politici v „horúcom“
kresle odpovedali na otázky
moderátorky a divákov o svojom
majetku, záujmoch, väzbách a kauzách
spojených s ich stranami.
Okrem toho sme pripravili krátky
dotazník, ktorý sme pred voľbami poslali prvým piatim kandidátom
politických strán. Dotazník mapoval, či by kandidáti v modelových
situáciách uprednostnili verejný alebo osobný záujem a podporili zmeny
smerom k väčšej otvorenosti. Celkovo sa nám vrátilo 14 dotazníkov (KDH
-2, MOST-HÍD - 2, OĽaNO - 2, SaS - 4, SDKÚ-DS - 3, SMER-SD - 1),
z ktorých 12 priamo odpovedalo na položené otázky.
Na webe projektu sme pridali niekoľko drobných funkcionalít.
Doplnili sme vyhľadávanie podľa PSČ a mesta, zoznam
najnavštevovanejších profilov, zoznam účastníkov, ktorí z projektu
vystúpili, vylepšili sme integráciu s facebookom a zjednodušili sme
vypĺňanie samotných on-line formulárov.
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Ocenenie Biela Vrana
V roku 2012 sme spolu s VIA IURIS zorganizovali už 5. ročník
ocenenia Biela Vrana. To je určené vzácnym ľuďom medzi nami, ktorí
preukázali občiansku odvahu a potlačili osobné záujmy v mene verejného
prínosu, hodnôt či princípov. Veríme, že práve potlesk, podpora a
medializácia ich príbehov im dodá silu a energiu. Navyše môže pomôcť
pritiahnuť pozornosť k dôležitým témam a povzbudiť ďalšie biele vrany.
Odovzdávanie ocenenia Biela Vrana (foto a video) sa už tradične
uskutočnilo 17. novembra na výročie Nežnej revolúcie. Večer prebehol
spolu s podujatím Remember November, ktoré v KC Dunaj organizovala
Nadácia Milana Šimečku. Jeho súčasťou boli aj diskusie s laureátmi a
vystúpenie hudobných skupín Para, Sendreiovci, a Kolowrat. Laureátov
ocenenia prišlo podporiť vyše 250 ľudí.

Bielymi Vranami sa stali Simona Rudavská, ktorá ako zamestnankyňa
ministerstva práce nielenže nahlásila, ale v aktívnej spolupráci s políciou
aj pomohla usvedčiť korupciu na ministerstve; Jozef Žaťko, ktorý ako
bývalý pracovník Úradu na ochranu ústavných činiteľov odhalil podvody
s benzínom a následne bol šikanovaný a in memoriam košický
undergroundový filozof a disident Marcel Strýko, ktorý absolvoval až 282
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výsluchov na ŠTB a neskôr ako jeden z prvých upozorňoval na hrozbu
Mečiara.
Laureátov vybrala porota v zložení Ivan Cehelský, Pavel Holländer,
Tomáš Janovic, Ivan Kamenec, Jozef Lupták, Martin M. Šimečka a Hedviga
Žáková Malinová.
O ocenení sa hovorilo nielen počas a bezprostredne po odovzdávaní,
ale aj v priebehu roka. Na Pohode sme diskutovali na tému „Ako sa u nás
žije ľuďom, ktorí sa postavili proti moci“ (video) a zapojili sa do
Filantropickej Pecha Kucha Night (video). V septembri sme boli súčasťou
Dobrého trhu, kde sme s ľuďmi posielali pohľadnice Bielym Vranám.
V Kaviarni Artforum sme urobili Čítačku Bielych Vrán, na ktorej
niekoľko známych milovníkov kníh čítalo úryvky z kníh, ktoré im
príbehom, autorom alebo postavou pripomínajú biele vrany (video). Pár
dní po odovzdávaní sme s Bielymi Vranami Simonou Rudavskou a Jozefom
Žaťkom diskutovali na 18. narodeninách Stredoeurópskej nadácie (video).
V spolupráci s VIA IURIS sme tento rok posilnili podporu Bielych
Vran – najmä prostredníctvom právnych konzultácií/zastupovania a
pomoci s medializáciou ich príbehov.
V novembri sme zložili Radu Bielej Vrany, ktorá bude pôsobiť
nielen ako poradný orgán, ale má sa podieľať aj na celkovej stratégii
ocenenia. Jej členmi sa stali Egon Gál, Michal Kaščák, Marián Leško, Ján
Orlovský a Martin M. Šimečka.
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Konferencie, diskusie, vzdelávanie, zahraničné cesty,
účasť na podujatiach (výber)
Zorganizovali sme predvolebnú diskusiu na tému: „Všetko, čo ste
chceli vedieť o majetku a etike politikov“ s účasťou volebných
lídrov viacerých parlamentných strán.
V rámci programu UNDP sme hostili partnerov z Čiernej hory.
Návšteva na Slovensku im mala ukázať, ako u nás štát a
občianska spoločnosť bojujú proti korupcii. Jej výsledkom bolo
vypracovane štúdie s odporúčaniami, ktoré môžu byť inšpiráciou
pre boj proti korupcii v Čiernej hore.

žiakov, ako robiť watchdog.
Na jednej zo stredných škôl v Považskej Bystrici sme rozprávali o
korupcii a podvádzaní.
Zuzana Wienk, Peter Kunder, Rasťo Diovčoš a Eva Vozárová boli
porotcami Novinárskej ceny, ktorú organizovala Nadácia otvorenej
spoločnosti v Bratislave.
Už tradične sme organizovali dve verejné debaty na festivale
Pohoda.
So zástupcami mimovládok z Tuniska sme hovorili o rizikových
faktoroch pri demokratizačných procesoch.
Zúčastnili sme sa konferencie k pripravovanej novele zákona
o verejnom obstarávaní.
Boli sme účastníkmi panelovej diskusie na konferencii venovanej
zverejňovaniu štátnych dát v rámci iniciatívy OGP.
Zúčastnili sme sa konferencie o využívaní verejných dát „ePSI
Platform“ v Rotterdame, kde sme prevzali ďalšiu cenu za projekt
znasichdani.sk.
Poskytovali sme vstupné údaje pre viaceré skupiny hodnotiteľov
medzinárodných organizácií, ktoré vytvárajú správy o rôznych
oblastiach verejného života na Slovensku.
Boli sme zapojení do medzinárodných aktivít/konferencií
zameraných na pomoc pre krajiny, ktoré po tzv. „Arabskej jari“
hľadajú riešenia pre prechod k slobodnejšej spoločnosti.
Zapojili sme sa do série diskusií „Cafe Europa“ v rôznych mestách
Slovenska. Hovorili sme o kauze Gorila a o boji proti korupcii.
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III. MEDIÁLNE VÝSTUPY
Spolupracovníci Aliancie publikovali
počas roka komentáre a analýzy
v celoštátnych mienkotvorných denníkoch,
vyhlásenia pre tlač, písali stĺpčeky
pre médiá, poskytovali množstvo rozhovorov
a konzultácií pre domáce aj zahraničné
médiá, zúčastňovali sa televíznych
a rozhlasových diskusií a podobne. Celkovo
sme boli v médiách citovaní vyše 600-krát.
Okrem toho Zuzana Wienk v relácii Ráno na eFeMku pravidelne
glosovala udalosti uplynulého týždňa.

Návštevnosť našich webov
Svoju prácu prezentujeme aj na webových stránkach, ktoré
spravujeme. Ich priemerná mesačná návštevnosť kolíše od niekoľko
desiatok až po takmer 8 tisíc unikátnych návštevníkov.
Najvyšší počet jedinečných návštevníkov mala tento rok naša služba
otvorenezmluvy.sk, ktorá pritiahla 85 tisíc ľudí. Po počiatočnom boome sa
stabilizovala návštevnosť stránky znasichdani.sk. Ostatné weby majú
stabilnú návštevnosť.

Webstránka
otvorenezmluvy.sk
fair-play.sk
datanest.sk
politikaopen.sk
znasichdani.sk
hedviga.fair-play.sk
bielavrana.sk
watchdog.fair-play.sk
kvizy.sk
koruptinator.sk

Jedineční
návštevníci
2012
85 338
19 404
18 621
9 680
7 887
4 767
4 693
2 978
828
740

Jedineční
návštevníci
2011
15 171
19 695
19 182
13 797
80 183
4 561
4 207
936
512
702
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Sociálne siete a iné médiá
Aj tento rok sme intenzívne komunikovali prostredníctvom sociálnej
siete facebook. Za 12 mesiacov sme zverejnili takmer 200 statusov
(vrátane 8 udalostí) o našej práci, postrehoch a občas čosi zverejnili aj z
nášho „zákulisia“. Ku koncu roka mala FB stránka Aliancia Fair-play vyše
1800 fanúšikov. Osobitné FB stránky mali aj naše projekty Biela Vrana
(zverejnili sme viac ako 90 statusov pre vyše 1500 fanúšikov) a Datanest
(50 statusov pre zhruba 220 fanúšikov).
V 2012 sme začali viac využívať aj potenciál sociálnej siete twitter –
za rok sme prostredníctvom @alianciaFP „twítli“ takmer 300 správ, ktoré
odoberalo vyše 500 ľudí. V septembri sme začali komunikovať aj
prostredníctvom twitteru @bielavrana (vyše 100 správ).
Veľmi oceňujeme, že cez tieto kanály môžeme jednoducho
komunikovať s našimi sympatizantmi aj kritikmi a čerpať cennú spätnú
väzbu. Veľmi nás teší, že obsah, ktorý na sociálne siete dávame, ľudia
nielen „lajkujú“ a komentujú, ale aj zdieľajú medzi svojimi priateľmi.
Na našom blogu
priemernú čítanosť 4 250 ľudí a priniesli spolu 320 písomných reakcií od
čitateľov.
Na
naše videá spolu 18 652 videní). Prihláseným sympatizantom sme poslali
9 newslettrov...

Technické zabezpečenie
Aj tento rok sa mám podarilo vylepšiť náš „technický park“. Pribudol
nám notebook, multifunkčná tlačiareň, skener, obmenili sme 2 počítače
a monitor.
Kvalitnejšie video výstupy môžeme robiť vďaka novým štúdiovým
svetlám a smerovému mikrofónu.
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IV. ĽUDSKÉ ZDROJE
Spolupracovníci
S Alianciou spolupracovalo 9 ľudí. Zabezpečovalo hlavné programové
aktivity (tvorba, aktualizácia databáz, zber informácií, komunikáciu s
úradmi, kampane, príležitostné pripomienkovanie legislatívy,
investigatívne aktivity, organizáciu podujatí atď.), prezentáciu našej práce
(tvorba a obsah webových stránok, vlastné publikovanie, spoluprácu s
ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, spoluprácu
s médiami atď.) a chod organizácie (účtovníctvo, samofinancujúce
aktivity, fundraising atď.).
Okrem toho sa na rôznych projektoch a úlohách u nás striedali
študenti a brigádnici. Na externej báze s nami pravidelne spolupracujú
ďalšie desiatky odborníkov, konzultantov a spolupracovníkov.
Základný tím Aliancie Fair-play v roku 2012 tvorili:
Zuzana Wienk
Rastislav Diovčoš
Peter Kunder
Ivan Gaža
František Pauliny
Lucia Buranová
Eva Vozárová
Pavol Lacko
Soňa Trebatická
a dopĺňali ho spolupracovníci:
Samuel Kováčik
Michal Kovaľ
Matej Kumorovitz
Andrej Delmár
Jakub Čevela

Lukáš Jankovič
Tereza Michalová
Zuzana Urbanová
Michal Olah
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Pracovné kontakty s inými organizáciami a inštitúciami
doma i v zahraničí
Open Society Institute – Budapešť
Nadácia otvorenej spoločnosti
Trust for Central and Eastern Europe
CEF – Stredoeurópska nadácia
Via Iuris- centrum pre práva občana
Nadácia Pontis
Transparency International Slovensko
PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia
Európska komisia
OECD
OBSE
UNDP
KC Dunaj
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Gong, Záhreb
Directorate for Anti-Corruption Initiative, Čierna hora
Stanczyk Institute of Civic Thought, Poľsko
Progressbar Hackerspace
Sunlight Foundation
MANS, Čierna hora
Centrum pre filantropiu
Nadácia Polis
Ekofórum
Občan, demokracia a zodpovednosť
Inštitút pre verejné otázky
Transparency International Česká republika
Človek v ohrození
Európske informačné centrum
Changenet.sk
Špecializovaný trestný súd
Občianske združenie FESTIVAL Meteorit
Kaviareň Artforum
Nadácia Milana Šimečku
Festival Pohoda
Občianske združenie Punkt
Manageria
Asociácia náhradných rodín
Literárny klub
Banská st a nica
a ďalšie...
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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 pracovať 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
ProBono, poskytnutím zvýhodnených cien, bezplatným zapožičaním
priestorov technicky a pod. firmy:
Websupport, s.r.o.; Microsoft Slovakia s.r.o.; DIGMIA, s.r.o.;
NEWTON Media, s.r.o. ; ESET, s.r.o.; Artforum s.r.o.; ADOM . M
STUDIO, s.r.o. (designfactory), Agentúra Pohoda, s.r.o. a ďalší...
Okrem donorov, ktorí nás podporovali finančne v rámci grantov, ďakujeme
všetkým inštitúciám a firmám, ktoré prispeli k úspechu jednotlivých
projektov. Menovite hlavne:
Veľvyslanectvo USA na Slovensku;
Veľvyslanectvo Veľkej Británie na Slovensku;
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku;
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku;
Kanadské veľvyslanectvo v Českej republike a na Slovensku;
agentúra Pohoda; denník SME; týždenník Trend; nadácia Pontis;
kaviareň Next Apache; nadácia Polis; projekt Fórum; mesto Martin;
Milk; Voices; BISLA; Metoo.sk; CityLab Radio a ďalší...
Osobitnou kategóriou podporovateľov sú pre nás hudobníci a hudobné
skupiny:
Longital
Bene & Roland Kánik
Živé kvety
Para
Sendreiovci
Kolowrat
Captain Slice
Mooshak
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Ďakujeme aj všetkým jednotlivcom, ktorí podporili činnosť Aliancie
Fair-play. Pociťujeme za potrebné našu vďaku vyjadriť konkrétne aspoň
niektorým osobám. Sú nimi:
Martin „Shooty“ Šútovec, Vladimír Šárnik, Tomáš Kamenec, Peter Wilfling,
Michal Kaščák, Katka Kintlerová, Veronika Vrabcová, Jana Polnischová,
Magdaléna Feniková, Igor Pavelek, Milan Novota, Ján Turza, Tomáš Bella,
Egon Gál, Fero Guldan, Eva Kováčechová, Jozef Hašto, Ján Štrasser, Juraj
Kušnierik, Matúš Kostolný, Marek Dobrovodský, Roman Dojčák, Janka
Gavalda Bellaná, Michal Oláh, Bene, Tomáš Hudák, Julo Nagy, Juraj
Balogh, Juraj Blaško, Juraj Babjak, Daniel Pastičák, Milan Martin Šimečka,
Michal Habala, Rudo Dačo, Michal Barla, Juraj Bednár, Michal Truban,
Ľubor Illek, Peter Mihálik, Juraj Frank, Vladimír Kaštier, Tomáš Kramár,
Jano Suchal, Martin Jenča, Zolo Kiš, Zuzana Motúzová, Pavol Ľupták, Milan
Zacharovský, Vladimír Švorc, Tino Čikovský, Roman Klčo, Janko Orlovský,
Ben Pascoe, Paľo Žilinčík, Katarína Javorčíková, Ján Hrubala, Karol Sudor,
Peter Kuchta, Tina Čorná, Roman Kvasnica, Tomáš Janovic, Matúš Vallo
a hudobná skupina Para, Pavel Holländer, Ján Mičovský, Marek Božík, Ivan
Kamenec, Zuzana Čaputová, Michal Kováč, Renáta Banášová, Filip Vagač,
Monika Smolová, Elena Bianchi, Dagmar Krepopová, Mário Gešvantner,
Zuzana Melicherčíková, Milan Šagát, Žofia Mališová, Ivan Ježík, Matej
Kurian, Zuzana Piussi, Juraj Kováčik, Dušan Ondrušek, Ondro Starinský,
Radko Stulrajter, Anton Šulík, Anna Remišová, Mário Homolka, Veronika
Čukašová, Miro Kocúr, Miriam Kejzlarová, Anna Podlesná, Gábor Bindics,
Ľubica Gombalová, Júlia Šimková, Beáta Seberíniová, Juraj Johanides,
Róbert Meder, Lucia Piussi, Vlado Michal, Monika Kompaníková, Samo
Trnka, Maroš Zubaj, Ondrej Dostál, Stanislav Boledovič, Jozef Lupták,
Ivan Cehelský, Hedviga Malinová Žáková, Tom Nicholson, Jaroslav
Spišiak, Jana Dubovcová, Marián Leško, Simona Rudavská, Jozef Žaťko,
Erika Strýková, Martin Strýko, Martin Slávik, Fedor Gál, Mirek Vodrážka,
Peter Kalmus, Ivan Jurčišin, Slavomír Sihelník, Fedor Blaščák, Martin
Staňo (Ego_FM), Katarína Žitniaková, Roland Kyška, Illah Van Oijen,
Zuzana Urbanová, Kaja Miková, Braňo Tichý, Robo Šveda, Filip Struhárik,
Juraj Smatana, Leo Prengere, Dušan Pastorek, Laco Oravec, Martina Felix
Maženská, Barbora Majdišová, Michal Lenický, Ľudmila Lacková, Natálka
Kušnieriková, Rišo Krivda, Kubo Kratochvíl, Adriana Kemka, Juraj Kemka,
Rudolf Karafiát, Martin Jenča, Lucia Faltinová, Tereza Michalová, Milena
Prekopová a ďalší...
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V.

FINANCOVANIE

Krytie výdavkov AFP v roku 2012 podľa jednotlivých
zdrojov príjmov
Inštitucionálnymi podporovateľmi Aliancie Fair-play v roku 2012 boli
zahraničné nadácie Open Society Institute a Trust for CEE. Spolu pokryli
približne 50 % nášho rozpočtu. Ďalším významným zdrojom financovania
našich aktivít boli 2 % z dane, ktoré pokryli takmer 28 % rozpočtu. Darmi,
príspevkami od FO a samofinancujúcimi aktivitami sme pokryli viac ako
13 % rozpočtu. Ďalšími zdrojmi na podporu aktivít organizácie boli
domáce nadácie, ktoré prispeli na chod organizácie takmer 4 %, domáce
a zahraničné korporácie nás podporili 1,5 % a ambasády 1 %.
V porovnaní s minulým rokom sa náš rozpočet zvýšil o približne
30 %, t.j. cca 64 000 €. Súviselo to najmä s rozšírením nášho tímu
o dvoch spolupracovníkov, so zvýšenými nákladmi na prenájom väčších
kancelárskych priestorov ako aj s rozbehnutím nových samofinancujúcich
aktivít.
Začiatkom roka sme založili spoločnosti s ručením obmedzeným
Fair-play Commerce, s. r. o., ktorej jediným vlastníkom je Aliancia Fairplay. Jej cieľom je ešte viac sprehľadniť účtovníctvo organizácie a odčleniť
samofinancujúce aktivity. Výnos z podnikania bude slúžiť na vykrytie
rozpočtu Aliancie Fair-play – a teda bude slúžiť výhradne na dosahovanie
programových cieľov Aliancie Fair-play.
Celkové tržby Fair-play Commerce, s. r. o. boli v roku 7 967 €. Tie
sme dosiahli predovšetkým tvorbou analýz, školeniami a konzultáciami.
Našim najväčším klientom bola audítorská firma
PricewaterhouseCoopers, ktorá vytvorila viac ako 90 percent našich tržieb.
Účtovnú závierku Fair-play, s. r. o. budeme zverejňovať na našom
webe – pri výročnej správe Aliancie Fair-play.
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Výška príjmu

Zostatok
prenesený
do roku 2013

61 418,12 €

0,00 €

61 418,12 €

27,97%

Britská ambasáda

7 500,00 €

6 980,00 €

520,00 €

0,24%

Kanadská ambasáda

1 139,73 €

0,00 €

1 139,73 €

0,52%

Americká ambasáda

623,00 €

0,00 €

623,00 €

0,28%

Nadácia Pontis - Dobrá krajina - Biela vrana

Donorská organizácia

2% z dane

Krytie
výdavkov v
roku 2012

Podiel na
rozpočte

250,33 €

0,00 €

250,33 €

0,11%

Nadácia Pontis - Dobrá krajina - Pátrači

1 233,81 €

1 233,81 €

0,00 €

0,00%

GONG

6 210,00 €

2 160,00 €

4 050,00 €

1,84%

Google

8 000,00 €

7 675,00 €

325,00 €

0,15%

10 350,00 €

10 350,00 €

0,00 €

0,00%

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00%

6 997,63 €

0,00 €

6 997,63 €

3,19%

999,89 €

0,00 €

999,89 €

0,46%

101 510,00 €

9 135,39 €

92 374,61 €

42,06%

11 562,72 €

6 056,92 €

5 505,80 €

2,51%

Nadácia Pontis - Fond pre Transparentné
Slovensko
Open Knowledge Foundation - cena za I.
miesto: Najlepšia opendata aplikácia
Nadácia otvorenej spoločnosti - Súdy pod
verejnou kontrolou
Open Society Institute (OSI) 2011
Open Society Institute (OSI) 2012
OSI - grant OtvoreneZmluvy. Celková výška
získaného grantu vrátane kurz. zisku bola 19
185,50 €. Na projekte spolupracujeme s
Transparency international Slovensko, ktorej
finančná časť grantu vrátane kurz. zisku tvorí
7 622,78 €)
CEE TRUST

55 769,11 €

42 473,17 €

13 295,94 €

6,05%

Západoslovenská energetika 2011

3 022,67 €

0,00 €

3 022,67 €

0,00%

Západoslovenská energetika 2012

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,00%

5 495,56 €

5 105,86 €

389,70 €

0,18%

686,97 €

0,00 €

686,97 €

0,31%

465,95 €

465,95 €

0,00 €

0,00%

28 257,52 €

249,88 €

28 007,64 €

12,75%

326 493,01 €

106 885,98 €

219 607,03 €

Príspevky od FO (vrátane neminutých
finančných prostriedkov z min. rokov)
Príspevky od FO - na stránku Hedviga
Malinová
Príspevky od FO na BV (vrátane neminutých
finančných prostriedkov z min. rokov)
Samofinancovanie (predaj tričiek Aliancie
Fair-play a Biela Vrana, tréningy, prenájom
priestorov tretej osobe, úroky, ostatné dary)
Spolu *

* Rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené
rozdielnym účtovným a programovým vykazovaním výdavkov.
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Krytie výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2012 podľa skupín príjmov

29 084,31 €
3 347,67 €

2% z daní a dary

2 282,73 €
61 418,12 €

nadácie a granty
korporácie
samofinancovanie
ambasády

123 474,20 €
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Štruktúra nákladov AFP v roku 2012
Výdavky Aliancie Fair-play narástli oproti predchádzajúcemu roku
podobne ako zdroje krytia o približne 64 000 €. Prijatie nových
spolupracovníkov zvýšilo výdavky na honoráre, ktoré predstavujú
najväčšiu časť výdavkov, viac ako 70 %. Presťahovaním organizácie
do nových priestorov vznikli zvýšené výdavky s kancelárskymi potrebami
a nákupom drobného majetku na vybavenie nových priestorov.
Aliancia Fair-play nevlastní žiaden nehnuteľný majetok a nové
priestory si prenajíma. Viac ako tretinu z nárastu výdavkov (takmer
23 000 €) predstavovali výdavky spojené so samofinancujúcimi aktivitami,
ktoré sa premietli zvýšenými výdavkami na pracovné cesty, konzultantov
a honoráre.
Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2012 podľa účelu použitia
Honoráre

4%
2%
1%
3%
6%

1%
0%
1%
2% 4%

Nájom

4%

Kancelárske potreby a drobný majetok
Telefón a internet
Web, IT
Konzultanti
Programátori
Pracovné cesty

72%

Vzdelávanie pracovníkov
Organizovanie eventov, diskusií
Poštovné
Ostatné *

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2012 podľa účelu
použitia
Honoráre
159 429 €
Nájom
14 181 €
Kancelárske potreby a drobný majetok
5 894 €
Telefón a internet
1 579 €
Web, IT
4 415 €
Konzultanti
8 657 €
Programátori
3 383 €
Pracovné cesty
9 538 €
Vzdelávanie pracovníkov
2 076 €
Organizovanie eventov, diskusií
1 435 €
Poštovné
210 €
Ostatné *
9 770 €
Spolu
220 565 €

* Ostatné náklady: bankové poplatky, kolky, pokuty a penále, kurzová strata,
odvody do umeleckých fondov, poplatky na semináre, poistenie, rezerva na
audit, odpisy, občerstvenie na podujatiach a pracovných stretnutiach.
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Štruktúra výdavkov AFP v roku 2012 podľa projektov
Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-pay v roku 2012 podľa projektov
Organizácia
Investigatíva

0%
Watchdog

0%
13%

0%

IT projekty

39%

Politikaopen.sk

6%

Justícia

5%

Biela vrana
Samofinancovanie

3%

Hedviga Malinová
Event "Vianočný večer pre
Zuzany"
Kvizy.sk

17%
7%

10%

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-pay v roku 2012 podľa
projektov
Organizácia
Investigatíva
Watchdog
IT projekty
Politikaopen.sk
Justícia
Biela vrana
Samofinancovanie (vstupné náklady)
Hedviga Malinová
Event "Vianočný večer pre Zuzany"
Kvizy.sk
SPOLU *

85 996 €
22 774 €
15 732 €
35 748 €
6 693 €
9 958 €
14 075 €
28 007 €
1 023 €
535 €
24 €

220 565 €

* Rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené
rozdielnym účtovným a programovým vykazovaním výdavkov.
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Financovanie Aliancie Fair-play z „2 %" v roku 2012
Časť výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2012 bolo hradených z 2 %,
ktoré organizácia prijala ešte v roku 2011. Celkovo prijala organizácia
v roku 2011 sumu 67 992,09 €, z toho hneď v roku 2011 vyčerpala
6 573,97 €. Zvyšné finančné prostriedky v sume 61 418,12 € presunula
do roku 2012, kde ich minula nižšie uvedeným spôsobom. V roku 2012
Aliancia Fair-play neprijala žiadne finančné prostriedky z 2 %.
Účel použitia
Právo na informácie projekt DATANEST

Právo na informácie - projekt
Otvorené zmluvy
Právo na informácie Watchdog

Právo na informácie Investigatíva
Právo na informácie projekt Politikaopen
Ochrana ľudských práv
projekt Biela Vrana

Výška sumy
600,00 €
8 520,00 €
2 850,00 €
3 360,00 €
3 475,19 €
120,00 €
3 400,00 €
3 100,00 €
4 600,00 €
900,00 €
9 055,00 €
4 600,00 €
1 500,00 €

Spôsob použitia
Progr. služby - zlepšenie funkčnosti datanestu
Projektový manažér datanestu
IT podpora datanestu
Konzultant a člen tímu datanest
Platy za vytváranie, dopĺňanie a aktualizáciu dát
Programátorské služby - parsery
Projektový manažér watchdogových aktivít
IT podpora watchdogu
Člen tímu watchdogových aktivít
Člen tímu watchdogových aktivít
Projektový manažér Investigatívneho tímu
Člen investigatívneho tímu
IT podpora investigatíva

1 350,00 €
910,00 €
6 140,00 €
2 185,00 €
1 800,00 €
2 075,00 €

Projektový manažér politikaopen.sk
IT podpora politikaopen.sk
Projektový manažér Bielej Vrany
PR aktivity Bielej Vrany
IT podpora Bielej Vrany
Organizácia ocenenia a jeho vyúčtovanie
Zabezpečenie odovzdávania ocenenia Biela
467,70 € Vrana
155,00 € Moderovanie

Ochrana ľudských práv event "Vianočný večer pre
Zuzany"
Spolu

Organizácia a koordinácia podujatia "Vianočný
280,00 € večer pre Zuzany"
61 442,89 €

2 % prenesené z roku 2011
úroky
Spolu:

61 418,12 €
24,77 €
61 442,89 €
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Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2012
hradených z 2% - použitie podľa projektov

Datanes t
12 822,70 €

Otvorene zm luvy

280,00 €
18 805,19 €

2 260,00 €

Watchdog
Inves tigativa

120,00 €
15 155,00 €

12 000,00 €

Politikaopen
Biela Vrana
Večer pre Zuzany

30

ALIANCIA
FAIR-PLAY

Individuálni darcovia v roku 2012
Aj v roku 2012 získala Aliancia Fair-play finančné prostriedky na
svoje aktivity od individuánych darcov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Meno
Rudolf Králik
Attila Molnár
Daniela Husovská
pán Darula
Radko Štulrajter
Jozef Martinský
Eduard Marček
Peter Kunder
Lucia Buranová
V. K.
Rastislav Diovčoš
ostatné drobné dary spolu
SPOLU

Adresa
Bratislava

x

Suma
500,00 €
1 000,00 €
300,00 €
120,00 €
240,00 €
150,00 €
81,00 €
127,54 €
200,00 €
200,00 €
81,00 €
142,73 €
3 142,27 €

Podľa vnútorných pravidiel platných v čase prijímania darov,
zverejňujeme meno, priezvisko a mesto trvalého bydliska darcu, ktorý
Aliancii Fair-play venoval viac 1 000 €. Pri darcoch medzi 35 € a 1 000 €
musí darca s takýmto uverejnením súhlasiť, inak zverejňujeme výšku daru
bez identifikácie darcu.
Pri všetkých darcoch sme vyvinuli primerané úsilie, aby sme overili,
že dar nepochádzal od politika alebo osoby úzko prepojeného s politickou
stranou.
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Vypracované v Bratislave, 15. 3. 2013

Zuzana Wienk
programová riaditeľka
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BrUttO

Korekcia

MAJETOK
SPOLU
NEHMOTNY
MAJETOK
vysledky
z vlivojovej
a obdobnej
cinnosti
+112-072,-091au
-091au
*0'13-073
-091au
neprava +014-074
nydlhodob!
nehmotny
majetok
-079,-091
+018+019-078
au
Obstaranie
dlhodobeho
nehmctneho
maletku+041-093
preddavky
Poskytnute
nadlhodobf
nehnrotny
majetok
-095au
+051
12961,74
Umelecke
dielaa zbierky +1132
StavbY +021-081,-092au
Samostatne
hnutel'n6
vecia s0bory
hnutell'nych
veci
+022-082,092au

12761,74

*023-083,-092au
Dopravn6prostriedky
Pestovatei'skecelkytrvalych
porastov+025-085.-09iZau
-092au
Zlkladne
st6doa t'aZn6
zvierata +026-086
Drobny
dlhodoby
hmotny
maletok +02U-088
092au
-092au
Ostatny
dlhodobi
hmotny
majetok +029-089
Obstaranie
dlhodobeho
hmotneho
maietku+042-091i
preddavky
Poskytnute
nadlhodobf
hmotnf
majetok
+052-095au
Podielove
CPa podiely
v obchod,splod,
v ovlirdanel
osobe
-096au
+061
Podielove
CPa podiely
v obch,spolodnos;tiach
s podst,vplyvom
+062-096au
papiere
Dlhove
cenne
dr2ane
dosplatnosti*065-096au
podnikom
PO2idky
v skupineerostatn6po2idky
+066,+067-096au
0statny
dlnodobyfinancny
mzrjetok+0r19-096au
Obstaraniedlhodobehofinancneho
maletku*043-096au
preddavky
Poskytnute
nadlhc,doby
finanilny
majetok
+053-096au

40122.15
MAJETOK
SPOLU
Material +112,+119-191
NedokondenA
vfrobaa polotovary
vlastnr;j
vyroby
*121,+122-192,-193

Tovar +132,*139-196
prev6dzkov6
Poskytnute
preddavky
nazlrsoby +314au-391au
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POH[ADAVKY
Pohl'ad6vky
z obchodneho
styku
+311au,+312au,+31
3au,+31
4au-391
au
+315au-391au
Ostatnepohl'ad6vkv
Pohl'adavky
+358au-391au
voci0castnikom,zdruZeni
Inepohl'adavky
*335au,
*373au.
+375au,
*378au-39
1;lu
Pohl'adavky
z obchodneho
stlrku
+311,+31
2,+31
3,+314-391
au
*315-ll91au
Ostatnepohl'adavky
poistovrlou
Zudtovanie
soSoci6lnou
poist'ovnami
a zdravotnymi
!336
pohl'adavky1341,.3,42)343,1344j345
Danove
Pohl'adavky
z d6vodu
fin.vzt'ahov
k Statremu
rozpoctu
a rozp
us !346!348
Pohl'adavky
+358-391au
vodiudastnikom
;zdruZeni
0detprizdruZeni+396-391au
+lll,+l/1,+l/1,+378-391au
In6pohl'adavky

1 08 1 80 0

adnica +211,+213

1 08 18 , 0 0
1513,63

uctY +221-261
Lrdty
s dobou
viazanosti
dlh5ou
akoyeden
rok
6tkodob!
finandny
maletok
-291au
+251,+253
+'255,+256,+257
aniekratkodobeho
finardneho
maetku +259-,291au

1 3 06 1 1 , 0 4
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Suma

061 \.

062
063

VLASTNE
ZDROJEKRYTIAMAJETKU
SPOLU
lmanie
a peiain6fondy
Zakladne
imanie +411

064

PenaZn6
podl'a
fondy
predpisu+412
tvorene
osobitn6hc,

065

+413
Fondreprodukcie

066

Ocenovacie
rozdiely
z precenenia
majetlr,u
a zauazkov+414

067

Ocerlovacie
rozdiely
z precenenia
kapitalovych
ucastir +415

068
069

Fondytvoren6zo zisku
Rezervny
fond +421

070

Fondy
tvoren6
zozisku +4i.3

071

9 699,53

k 3 1. 1 22 0 1 1
8 308,44

1 006,15

996,59

)statnefondy +427

1 0 0 61 5

99659

072 3

Nevysporiadany
vfsledok
hospodarenia
rninulych
rokov
+428,+431

7 282,17

2 50916

073

1411,21

4 80269

2t78,36

2 011,50

5 539,55
1 808,50

076

Vysledok
hospod5renia
zaIdtovne
obdobie +6-b
]UDZIEZDROJESPOLU
Rezervy
Lezervy
z6konne +451

077

)statn6rezervy {459

078

(r6tkodobe
rezervy +323,+451au,*459au

2 0 1 51 0

'1808
50

079

)lhodob6zAulzky

080

Zitvazky
zosoci6lneho
fondu +472

081

Vydane
dlhopisy+473

082

Zavazky
znalmu +474

083

prijate
preddavky+475
Dlhodobe

084

4176
Dlhodobenevyfakturovanedodavky

085

Dlhodobe
zmenky
nauhradu +478

086

Ostatne
dlhodobb
zauazky+373au,+4l79au

087

Kriitkodob6z|vdzky

766,86

3 731,05

088

*326
Z?tvdzky
z obchodn6ho
styku +321
,+3|/23324,+325

572,08

3 6 9 96 1

089

+331+31)3
Z2tuazky
vocizamestnancom

090

Z0ctovanie
poist'ovriou
soSocialnou
poist'ovnami
a zdravotnlimi

074 3.
075 1

174,44

001

r336
091

1345
1344
Daiovezavdzky !341!3421343

092

Zituazky
z dovodu
fin,vzt'ahov
k Statnemu
rozpoctu
a rozp.US
!346!348

093

Zbvazky
z upisanych
nesplaternlch
papierov
cennlich
a vkladov
+367

094

Zbuazky
voci0dastnikom
zdrr,Zeni*3€i8

095

Spojovaci
0detprizdruZeni+396

096
097 L

)statnezavazky +379,*37';J,+47
4au,+179
Bankov6
vlpomocia p6iidky

098

Dlhodobe
bankove
0very +1161

099

Be2n6
bankove
uvery +231,*232,+461au

100
101

Prijat6
krarkodobe
financne
vypomoci-,241
.*249
CNSOVE
ROZL|SENIE
SPOL.U

102

Vfdavky
buducich
obdobi +383

103

Vynosy
budricich
obdobi +384

194,77

205,84

1 0 43 5 9 , 1 0

83084,99

104359'10

8308499
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VVSLEDoVKA
z a o b d o b i eo. d 0 ' 1. 0 1 . 2 0 1d2o 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
Stredisko:

Cislo
riadku

01
02
03
04
05
06
07
08
09

einnost'
Oznadenie

NAKLADY

Text
3potreba
(501
materialu
)

6 292,33

3potreba
energie
(502)
)redany
tovar(504)

1 08097

()pravy
(511)
a udr2iavanie
(512)
Cestovne
N6klady
nareprezentaciu
(513)
Ostatne
slu2by(518)
Mzdove
naklady
i52'1)
poistenie
26konn6
socialne
razdravotne
pr:istenre
(524)

10

porstenie
Ostatne
socialne
(1i25)

11

Z6konne
(i;27)
soci6lne
naklady

2
3

Ostatne
soci6lne
naklady
15128)
Dai z motorovfch
(531)
vozidiel

,1

Daiz nehnutel'nosti
(532)

5

Ostatne
(538)
danea poplatky

6

pokuty
Zmluvne
(541)
a penale

17
18

pokuty
Ostatne
a penale
15421
pohladavky
Odpisanie
(543)

19

tJroky
(544)

20

Kurzov6
straty(5,45)

l l

Dary(546)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hlavna
nezdaiovan6

1840,03
1 80740
1 5 38 1 36 8
24601,17

Podnikatel'sk6
zdafrovan6

1506,22

01.0't.2011
3',t.12.2011

Spolu

7 79855

2 144,53

1 08097
86592

86592

125000

3 09003

96044
22 483,66

10000

3 0 1 78 9

2767,84

1294,65

176297,34
24701,17

122417,42
1 11 8 97 9

25898

,64 OR

11 5 , 8 1

1 4 80 9

1 4 80 9

127,80

500

500
1 9 91 4

200

2,00

43,48

4348

11,79

)sobitne
(547)
n6klady
It/anka
(i;48)
a Skody
ln6ostatne
(549)
naklaCy
)dpisD
y N Ma D l l M( 5 5 1 )

2262,99
1 14030

102,19

2 3 6 51 8

1 96669

'114030

33508

Zostatkova
cenapredan6ho
NMa HM(552)
)redan6
p,apiere
(553)
cenne
)redany
(554)
materlel
'l6klady
nakratkodobyi
finaniny
(1555)
majetok
vorbafondov
(51i6)
laklady
naprecenenie
papierov
cennych
i557)
vorba
a zLctovanie
poloZiek
opravny,ch
(1i58)
)oskytnuteprispervky
organi,zacnym
zlo2krlm
561
)

33
34

prispevky
Poskytnute
inymrictovnym
ledn:tkam
1562)
prispervky
Poskytnute
(5ii3)
fyzick!m
osobam

35
36

7 96076

3000

prispevky
Poskytnut6
z podir:lu
zaplatenej
dane
(565)

37

prispervky
Poskytnute
z verejnej
(537)
zbierky

38

[Jdtova
trieda5 spolur, 01dt:r.37

193296,42

27268,43

22056485

1 5 08 11 3 5

994

liontrolne
cislor,0'1aZr.38

38659284

5453686

441129,70

301622,70

24 03556

24035s6

39
40
41

V\/NOSY

fr2byzavlastne
vyrobky
(601
)
f r2byzpredaja
sluZieb
(6021
Ir2byzapredan!
tovar(604)

1 156,14

11 5 6 1 4

23000

AlianciaFair-play.o.z

DStum:11.03.2013

VYSLEDOVKA
z a o b d o b i eo
. d 0 1. 0 1 . 2 0 1d2o 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
Stredisko

0 1 . 0 1 . 2.0 1 1
31.'t2.2011
Zmena
stavu
zasob
nedokoncenej
vfroby(611)
polotovarov
Zmena
stavu
zasob
(612)
Zmena
stavu
zasob
(613)
v!robkov
Zmena
stavu
zasob
zvierat
(614)
Aktivacta
materialu
a tovaru
162'1
;
Aktivacia
vnltroorganizadnf
(622)
;h sluZieb
(623)
Aktiv5cia
dlhodobeho
nehmotneho
maietku
(624)
Aktivacia
dlhodobeho
hmotneho
maietku
pokuty
Zmluvn6
(64',
a penale
pokuty
Ostatne
a penate
16421
pohladavky
Platby
zaodpisane
(643)
Kurzov6zisky(6215)

2 430,48

poplatky
(648)
26konne
In6ostatne
(649)
vynos;y
-r\by predala
z
trNMa DHM(651)
Vfnosy
z dlhodobeho
(652)
financneho
majetku
-rZby
papierov
zpredala
podie
cennych
a
ov
-rlby
z predala
n-ateriSlu
1654)

3014,49

3014,49

Vynosy
z kratkodobeho
financneho
(655)
maletku
Vynosyz pouZitiar
fondu(656)
Vynosy
z precenenia
papierov
(€;57)
cennfch
Vynosy
(658)
z nalmu
rnaletku
prispevky
Prijat6
odorganizacnlich
(661)
zloZiefr
prispevky
Prijate
odinych
(662)
organizacii
prispevky
Prijate
odfyzicklch
osob(663)

13653921
2112,76

prispevky
Prijate
(6€,4)
clenske
y z podi€)lu
zaplatenej
dane(665)

61 418,12

6 14 1 81 2

prispevky
z verejnfch
(667)
zbierok
trieda
6 spolur.39a,Lr,73

19395537

lll

to |,co

155858,47

-r
Vlsledok
predzdanenim
hospodarenia
r. ,74
(59r'1)
z prijmov
odvody
(595)
danez prijmov
1 411,21
77)) (+l \

cislo

r.39a2r. 78

447516,54
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