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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 zdruţenie, 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 zdruţenie, ktoré sa usiluje o 

to, aby túto krajinu spravovala zodpovedná, transparentná a profesionálna politická 

reprezentácia. Veríme, ţe občianska spoločnosť môţe 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 snaţí sa v kaţdej situácii do 

verejného ţivota prinášať nezávislý občiansky pohľad ako aj riešenia vo verejnom 

záujme. Nezávislosť, nestrannosť, odbornosť sú pre nás veľmi dôleţitými hodnotami. 

Preto máme nastavené prísne kritériá pre udrţanie 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 

súťaţi projektov. Organizácia si prísne stráţi programovú a názorovú autonómiu, 

nepodriaďuje sa ţiadnemu vonkajšiemu vplyvu a nikdy by neprijala finančné zdroje, 

ktoré by do tejto autonómie zasiahli alebo by mohli ovplyvniť nezávislosť organizácie. 

 
 

 

http://www.fair-play.sk/
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II. ČINNOSŤ V ROKU 2009 
 

 
Programové ciele a zameranie 

 

Rok 2009 bol pre nás obdobím, v ktorom sa naplno prejavila kríza spoločenského 

a politického ţivota v krajine. Vládnutie na Slovensku bolo charakterizované ignoranciou 

zákonov, nevídaným plytvaním verejnými zdrojmi, vytváraním akejsi skupiny 

nedotknuteľných, rozkladom základov právneho štátu a stupňovaním napätia.  

Spoločenská diskusia o zásadných a systémových reformách sa úplne zastavila 

a kapacity organizácie, ale aj občianskej spoločnosti boli väčšinou viazané na obranu 

základov demokracie, právneho štátu, plurality, slobody a dialógu a dosiahnutého 

legislatívneho status quo. Napriek snahe musela organizácia pozastaviť niektoré zo 

svojich kľúčových projektov (napríklad kurzy investigatívnej ţurnalistiky pre študentov) 

a takmer všetky svoje kapacity venovať aktuálnemu dianiu. 

Aliancia Fair-play sa sústredila nielen na investigatívu jedného z najväčších prípadov 

plytvania verejnými zdrojmi (tzv. nástenkového tendra), ale snaţila sa vyuţitím rôznych 

dostupných nástrojov o nápravu stavu, či vynútenie aktivity štátnych orgánov. 

V tomto roku nastal rozklad a ohrozenie jedného zo základných pilierov právneho 

štátu – súdnictva. Významné kapacity preto organizácia venovala organizovaniu 

verejných kampaní, koordinácii protestných aktivít, monitoringu diania v justícii 

a medializácii zistení. 

Popri obrovskej vyťaţenosti reagovaním na aktuálny stav sa Aliancia Fair-play snaţila 

nerezignovať na projekty, ktoré by prinášali pozitívne príklady, či ktoré by podporovali 

občianske aktivity v prospech zlepšovania spoločnosti. Preto naďalej rozvíjala projekt 

dobrovoľného zverejňovania nadštandardných priznaní mapujúcich majetky a záujmy 

politikov a odovzdala ocenenie Biela vrana tým, ktorí menili napriek problémom 

Slovensko k lepšiemu.  

Organizácia pracovala naďalej v prostredí s napätými finančnými a personálnymi 

kapacitami a nemala k dispozícii voľné zdroje na rozvoj, rozširovanie tímu, či dlhodobú 

udrţateľnosť aktivít Aliancie. 

 

 

Najdôležitejšie aktivity organizácie 

 

Databázy 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 môţe mať vplyv na ich prerozdelenie 

(volení funkcionári, manaţment štátnych inštitúcií, 

poradcovia, komisie, darcovia politických strán...). Ich 

prvá verzia sa začala vytvárať v roku 2003. Celý rok 

2009 sme venovali redizajnu databáz Aliancie Fair-play, 
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ktoré budú umiestnené na adrese www.datanest.sk. Cieľom procesu bolo po prvý raz 

sprístupniť surové dáta na stiahnutie komukoľvek, kto má záujem ich vyuţiť pre 

vytvorenie zaujímavej aplikácie, vizualizácie, či analýzy. Navyše sme potrebovali dáta 

sprístupňovať v takej forme, ktorá by umoţňovala ich ozajstnú viditeľnosť širokou 

verejnosťou (preto sme pridali napríklad moţnosť dáta komentovať) a prípravu na ich 

spájanie a vytváranie zaujímavých prepojení medzi nimi. S podporou Open Society 

Institute a experta Grega Elina sme začiatkom roka pripravili technickú špecifikáciu 

projektu. Projekt si vyţadoval pouţitie moderných IT nástrojov, ktoré nie sú na 

Slovensku veľmi vyuţívané, preto sme museli venovať veľa času hľadaniu vhodných 

programátorov a spolupracovníkov. Databázy sme preto prezentovali na bratislavskom 

Barcampe (neformálna konferencia organizovaná samotnými účastníkmi) a kontakty tam 

získané sme vyuţili na organizáciu vlastného záhradného minibarcampu pre vybranú 

komunitu, s ktorou sme sa o projekte radili. V druhej polovici roka sme intenzívne 

pracovali na samotnom technickom riešení redizajnu. V novembri sme s pomocou 

Smeonline a Etrend usporiadali vlastný barcamp, na ktorom sme predstavili predbeţné 

výsledky riešenia a dali priestor na prezentáciu ďalším zaujímavým projektom 

z komerčnej a neziskovej sféry. Na podujatie prišlo okolo 200 ľudí z mimovládok, médií, 

IT sféry, marketingu a PR.    

Novú verziu databáz spustíme v polovici roka 2010. Samotný programový kód je 

„open source“ a bude prístupný na webe pre kohokoľvek. V roku 2010 plánujeme 

pripraviť aj súťaţ na vybudovanie zaujímavých aplikácií a vizualizácií nad dátami Aliancie 

Fair-play a dúfame, ţe informácie obsiahnuté v databáze sprístupníme aj širokej 

verejnosti v zaujímavej a vyuţiteľnej forme. 

 

 
 

Register otvorených politikov 

 
Webový projekt www.politikaopen.sk, 

v ktorom verejní funkcionári zverejňujú svoje 

majetkové pomery a osobné, či obchodné 

záujmy ďaleko nad rámec zákona „oslávil“ 

v marci 2009 svoje prvé narodeniny. Ide o pilotný 

projekt inšpirovaný najlepšími príkladmi 

transparentnosti zo zahraničia. Od začiatku bol 

projektovaný na dlhé obdobie, počas ktorého sa 

organizácia bude snaţiť presadiť nové štandardy 

otvorenosti politikov na Slovensku. Cieľom projektu je 

získať takú významnú podporu politikov, ţe projekt bude prenositeľný na celoštátnu 

úroveň a projektový štandard ukotvený zákonom. V roku 2009 sa projekt snaţil pre 

oslovovanie účastníkov vyuţiť predvolebné obdobie (ako prezidentských volieb a volieb 

do Európskeho parlamentu, tak aj volieb do VÚC). Počas prezidentských volieb sa do 

projektu zapojili dvaja zo štyroch hlavných kandidátov na funkciu prezidenta. Vo voľbách 

do Európskeho parlamentu sa pripojilo 12 kandidátov zo šiestich politických strán. Pred 

voľbami do VÚC zaznamenal projekt významný medzník, keď jedna z kandidujúcich strán 

(SaS) zaviazala všetkých svojich kandidátov, aby sa do projektu zapojili ešte pred 

voľbami. Výzvu pre kandidátov a politikov sme pred kaţdými voľbami vyhodnotili na 

tlačovej konferencii a prezentovali cez sociálne siete, elektronické newslettre a webové 

nástroje.  

 

 

 

http://www.datanest.sk/
http://www.politikaopen.sk/
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Investigatíva, odhaľovanie chýb 
 
V prvom polroku 2009 sme všetky svoje kapacity venovali na skúmanie takzvaného 

Nástenkového tendra, ktorý sa stal v tom roku symbolom plytvania verejnými zdrojmi, 

utajovania a klientelizmu. Po prvotnom odhalení faktu, ţe tender z európskych fondov 

v hodnote 3,6 miliardy slovenských korún na ministerstve výstavby a regionálneho 

rozvoja vyhrali bez súťaţe (výzvu ministerstvo zverejnilo iba na nástenke) firmy blízke 

predsedovi SNS Jánovi Slotovi, verejná diskusia utíchla a stratila aktualizačné momenty. 

Od ministerstva sme si preto vyţiadali všetky podklady ku zmluve (faktúry, dodacie listy, 

objednávky, ďalšie písomnosti).  

Uţ prvý pohľad na faktúry ukázal chaos v dokumentoch, z ktorých často nebolo jasné, 

čo si vlastne ministerstvo objednalo a čo mu bolo dodané. Často sa menili dátumy, 

faktúry sa stornovali. Monitoringom sme odhalili predraţené poloţky a účtovné doklady 

v takom chaose, aký by si nemohol dovoliť ţiadny daňovník, nieto ešte prijímateľ 

európskej pomoci. Tieto zistenia sme postupne medializovali. Navyše sme premiéra 

vyzývali k vyvodeniu politickej zodpovednosti (napríklad kampaňou hodiniek, ktoré na 

našej webovej stránke merali skutočné trvanie troch minút potrebných pre vyvodenie 

politickej zodpovednosti – prísľub premiéra Fica po nástupe k moci). Zodpovedných sme 

taktieţ verejne upozorňovali na neplatnosti podpísanej zmluvy a vyzývali sme ich k jej 

napadnutiu na súde (čo by prinieslo moţnosť vrátenia aspoň časti nehospodárne 

minutých zdrojov späť do štátneho rozpočtu).  

Na rozsiahle porušenia zákona a plytvanie zdrojmi sme upozornili priamo Európsku 

komisiu a OLAF. Stretli sme sa s členmi kabinetu komisárky Hübner zodpovednej za 

príslušnú časť eurofondov a neskôr aj so samotnou komisárkou. Európska komisia neskôr 

pozastavila čerpanie fondov na túto zmluvu a nedovolila Slovensku vyuţiť ich na 

zazmluvnený účel. Keď politická elita nereagovala na informácie o moţnostiach získať 

aspoň časť prostriedkov späť do štátneho rozpočtu, podali sme na ministerstvo výstavby 

ţalobu, ktorá ţiadala súd o preskúmanie absolútnej neplatnosti zmluvy. Od začiatku sme 

si boli vedomí toho, ţe slovenské právo neumoţňuje občanom podať takýto typ ţaloby 

a súd náš návrh s vysokou pravdepodobnosťou zamietne. Týmto krokom sme však chceli 

poukázať na to, čo by mal robiť štát. Preto sme poţiadali prokuratúru, aby vstúpili do 

procesu a buď sa k našej ţalobe pridala alebo iniciovala vlastné konanie. Prokuratúra 

našu ţiadosť prijala na posúdenie a po niekoľkých mesiacoch skúmania zamietla.        

V decembri sme zverejnili informácie o tom, ţe michalovský okresný súd zapríčinil 

rozsiahle súdne prieťahy, za ktoré musel dokonca sťaţovateľovi uhradiť na základe 

verdiktu Ústavného súdu odškodné vo výške 5 tisíc eur. Spor trvajúci vyše 12 rokov mal 

na starosti sudca a predseda súdu Jozef Soročina – zároveň proteţant Štefana Harabina. 

Poţiadali sme ministerku spravodlivosti Petríkovú a Súdnu radu, aby príprad preskúmali, 

podali na zodpovedného sudcu návrh na disciplinárne stíhanie, vymáhali škodu, ktorú 

svojim konaním spôsobil štátu a odvolali ho z funkcie. 

 
 
 
Ocenenie Biela Vrana 

 
17.novembra 2009 sme počas Koncertu pre všímavých po druhý raz odovzdali 

ocenenie Biela Vrana, ktorého tradíciu sme spolu s občianskym zdruţením Via Iuris 

zaloţili len v roku 2008. Bielou Vranou oceňujeme vzácnych ľudí, ktorí menia našu 

spoločnosť k lepšiemu a stretávajú sa pritom s mnohými problémami. V tomto ročníku ju 

získali psychiater Jozef Hašto a právnik Roman Kvasnica za prípad Hedvigy Malinovej, 

sudkyňa Jana Dubovcová a sudcovia iniciatívy SOB za otvorenú kritiku pomerov v justícii 

a odváţny postoj a pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry za postoj proti 
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chemickým postrekom po veternej smršti v Tatrách. Viac informácií o všetkých 

laureátoch, ako aj fotogaléria a záznam z ceremoniálu sa dá nájsť na webovej stránke 

www.bielavrana.sk. S laureátmi ocenenia 2009 a 2008 sme v rámci Koncertu 

zorganizovali aj tri diskusie na aktuálne témy. Hosťami diskusií boli advokát Roman 

Kvasnica, psychiater Jozef Hašto, filozof Egon Gál, právnička Eva Kováčechová, lesník 

Marián Jasík, aktivista Jaroslav Pavlovič, sudcovia Alexander Mojš a Jana Dubovcová 

a právnik Tomáš Kamenec.  

Ocenenia v roku 2009 priznala porota v zloţení Ján Krstiteľ Balázs, Tina Čorná, Egon 

Gál, Alexandra Krsková, Alexander Mojš, Jaroslav Pavlovič a Gustáv Matijek. 

 

 
 

Kampaň za spravodlivosť na ministerstve spravodlivosti 
 
V tomto roku u nás vyvrcholil pocit ohrozenia nezávislosti justície, ktorý bol 

symbolizovaný zvolením Štefana Harabina do funkcie predsedu Najvyššieho súdu, čím sa 

zároveň stal aj predsedom najvyššieho samosprávneho justičného orgánu – Súdnej rady. 

Aliancia Fair-play aktívne komunikovala odpor voči tomuto kroku. Proti voľbe 

zorganizovala protest formou webovej petície a dvoch protestných zhromaţdení. Petíciu 

podporilo vyše 12 tisíc ľudí, na zhromaţdeniach pred voľbou sa zúčastnilo zhruba 600 

ľudí. Spolu so skupinou sudcov a Transparency International Slovensko sme navyše 

poukázali na konflikt záujmov u mnohých členov Súdnej rady, ktorí boli v čase voľby voči 

Štefanovi Harabinovi vo vzťahu závislosti (kandidát mal vplyv na ich kariérny postup, 

prípadne odvolanie). Aktivity sme komunikovali prostredníctvom tlačových konferencií, 

článkov, účasti v diskusných reláciách a sociálnych sietí. Štefan Harabin bol napriek 

verejným protestom do funkcie zvolený na päť rokov. 

V druhej polovici roka pokračovali naše verejné kampane protestom proti novele 

zákona, ktorá mala preniesť všetky kľúčové právomoci na Štefana Harabina. Novelu 

napokon z rokovania parlamentu stiahli. Spolu s inými mimovládnymi organizáciami sme 

Národnej rade navrhli občianskych kandidátov do disciplinárnych senátov (súdy, ktoré 

rozhodujú o disciplinárnej zodpovednosti sudcov). Parlament ţiadny z návrhov 

neakceptoval a do funkcií vymenoval čisto kandidátov pochádzajúcich z jedného 

politického subjektu (ĽS-HZDS). 

 
 

 
Koncert pre všímavých 
 

Spolu s Agentúrou Pohoda sme po druhý raz zorganizovali Koncert pre všímavých, 

ktorým sme si 17.novembra pripomenuli dvadsiate výročie Neţnej revolúcie a zdôraznili 

hodnoty, ktoré priniesla do spoločnosti. Koncert v bratislavskom PKO navštívilo takmer 

3000 ľudí, čo predstavovalo plnú kapacitu sály. Rozsiahlo o ňom informovali slovenské 

médiá a internetové portály. Okrem hudby, umenia a priestoru pre mimovládne projekty 

sme na koncerte odovzdali uţ spomínané ocenenie Biela Vrana a zorganizovali diskusie s 

laureátmi ocenenia a inými hosťami.  

  
        
       

 

 
 

http://www.bielavrana.sk/
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Bažant Pohoda   
 
Na festivale sme opäť plánovali organizovať diskusie. Pre tragický koniec tohto 

ročníka sa napokon uskutočnila iba jedna z nich. Diskusiu moderovali Zuzana Wienk 

a herec Robo Roth. Hosťami diskusie boli právnik Tomáš Kamenec, spisovateľ Ján 

Štrasser a šéfredaktor denníka Sme Matúš Kostolný.  
 

 
Konferencie, vzdelávanie, zahraničné cesty, účasť na podujatiach 

 
Priebeţne sa zúčastňujeme na mnohých domácich aj zahraničných konferenciách, 

cestách a stretnutiach. Uvádzame najdôleţitejšie: 

 

Február 

- zúčastnili sme na na druhom slovenskom Barcampe s prezentáciou databáz 

Aliancie Fair-play  

 

Marec 

- Zuzana Wienk diskuskutovala spolu s Martinom Bútorom, Grigorijom 

Meseţnikovom a Dušanom Kováčom o prezidentských voľbách (podujatie 

organizoval Inštitút pre verejné otázky), záznam nájdete tu.  

- prednášali sme na Katedre politológie UK v Bratislave 

  

Apríl 

- na slávnostnom galavečere nadácie Pontis odovzdala Zuzana Wienk cenu 

v jednej z kategórií súťaţe Via Bona o zodpovednom podnikaní firiem 

- prednášali sme o technikách práce s informáciami na výročnej konferencii 

LOTOS  

- Zuzana Wienk bola členkou poroty Novinárskej ceny v kategóriách najlepší 

komentár v printovom médiu a najlepší analyticko-investigatívny príspevok 

v printovom médiu  

- prednášali sme o Aliancii Fair-play na VŠVU v Bratislave na katedre 

manaţmentu v kultúre 

- Americké veľvyslanectvo v Bratislave nominovalo za Slovensko Zuzanu Wienk na 

ocenenie americkej ministerky zahraničných vecí Woman of Courage  

 

Jún 

- s príspevkom o prípadovej štúdii „Nástenkový tender“ sme vystúpili na 

konferencii Konzervatívneho inštitútu o eurofondoch 

- zúčastnili sme sa na konferencii OSI v Budapešti o prísptupe k informáciám 

a vyuţití zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Videá z protikorupčného 

panelu, na ktorom sme vystúpili nájdete tu: prvé video a druhé s diskusiou.  

 

 

Júl 

- zorganizovali sme diskusiu na festivale Baţant Pohoda 

 

September 

- zúčastnili sme sa na podujatí „Social Innovation Camp“, ktoré bolo venované 

vytvoreniu projektov na dosiahnutie spoločenskej zmeny a v Bratislave ho 

zorganizoval Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 

http://www.ivo.sk/5626/sk/aktuality/akeho-prezidenta-potrebuje-a-chce-slovenskoa-diskusia-na-portali-youtube-%281-cast%29
http://www.youtube.com/watch?v=rxuOKl-s6pg
http://www.youtube.com/watch?v=jkhFxqK-FUU
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- poskytli sme tréning pre Slovenský syndikát novinárov na tému etika v médiách 

 

 

November 

- o Aliancii sme Fair-play sme prednášali a diskutovali na medzinárodnej 

konferencii grafických dizajnérov, ktorú organizovala katedra dizajnu na VŠVU 

v Bratislave 

 

December 

- s prednáškou o stave justície sme sa zúčastnili sme sa na kolokviu na katedre 

politológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

 

*náklady konferencií a pobytov znášali pozývacie strany 

 

 

 

III. SPOLUPRACOVNÍCI ALIANCIE FAIR-PLAY 

 

S Alianciou spolupracovalo 7 ľudí. Zabezpečovalo hlavné programové aktivity (tvorba, 

aktualizácia databáz, zber informácií, komunikáciu s úradmi, kampane, príleţitostné 

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 2009 tvorili: 

 

Zuzana Wienk 

František Paulíny 

Peter Kunder 

Ivan Gaţa 

Rastislav Diovčoš 

Lucia Buranová 

Igor Batka 

 

ktorý dopĺňali splupracovníci: 

 

Branislav Zápraţný 

Samuel Kováčik 

Eugen Korda ml. 

 

 Naďalej plánujeme ďalšie inštitucionálne posilňovanie cez vytvorenie Správnej rady. 

Tento plán bol odloţený pre absolútnu programovú vyťaţenosť organizácie, ktorá je 

dlhodobo personálne poddimenzovaná. Napríklad programové a finančné riadenie 

i komunikácia sa koncentrujú v jednom človeku, všetci spolupracovníci majú na starosti 

viacero oblastí a funkcií. Organizácii sa nepodarilo vytvoriť podmienky pre vznik 
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dostatočného zázemia a zabezpečenia podporných funkcií (samostatná pozícia pre 

financie, PR a komunikáciu, fundraising atď.)  

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 a demokracia 

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  Nadácia otvorenej spoločnosti 

o  Európska komisia 

 

 

 

IV. MEDIÁLNE VÝSTUPY  

Prehľad tlačených mediálnych výstupov moţno 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 mnoţstvo rozhovorov 

a konzultácií pre domáce aj zahraničné médiá, zúčastňovali sa televíznych a rozhlasových 

diskusií. Zuzana Wienk sa v roku 2009 stala druhou najcitovanejšou v rebríčku 

neekonomických analytikov Slovak Press Watch.  

Svoju prácu tieţ 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 moţnosti informovať ich o našich aktivitách znamenajú pre nás hlavne skupinu 

ľudí, ktorú môţeme efektívne osloviť s prosbou o podporu pri vedení rôznych kampaní. 

V roku 2009 sme na komunikáciu vyuţívali aj facebookovú skupinu Aliancie Fair-play. 

 

Zuzana Wienk je podľa analýzy Slovak Press Watch druhý najcitovanejší 

neekonomický analytik v slovenských médiách v roku 2009. V hlavných spravodajských 

reláciách boli uvedené jej vyjadrenia 165-krát. 

 

 

 

 

 

http://www.fair-play.sk/
http://spw.blog.sme.sk/c/216699/PHorvath-a-VVano-medialne-najcitovanejsimi-expertami-roka-2009.html
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V. FINANCOVANIE  

 

Krytie výdavkov AFP v roku 2009 podľa jednotlivých zdrojov príjmov: 

Donorská organizácia Výška príjmu Podiel na 

rozpočte 

2% z daní FO a PO za rok 2007 17 760,06 € 12,29% 

2% z daní FO a PO za rok 2008 6 278,85 € 4,34% 

US Embassy 2 561,16 € 1,77% 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Koncert pre 

všímavých 

7 140,00 € 4,94% 

Nadácia otvorenej spoločnosti, CEE Trust - 

Barcamp, Biela vrana  

7 632,47 € 5,28% 

Open Society Institute - Lithuania visitors 1 032,00 € 0,71% 

Open Society Institute - Databazy + kurz. zisk 17 679,51 € 12,23% 

Open Society Institute - Berlin konferencia 380,00 € 0,26% 

Open Society Institute 2009 49 750,00 € 34,43% 

Open Society Institute - Budapest Wienk 419,76 € 0,29% 

Nadácia Pontis - zamestnanecký fond Accenture 563,00 € 0,39% 

Dary od FO 2 514,88 €   

Samofinancovanie (predaj tričiek, tréningy, úroky) 4 049,35 € 2,80% 

Jazykové pobyty - sponzorský dar na Barcamp 100,00 € 0,07% 

Západoslovenská energetika 9 646,69 € 6,68% 

Spolu  127 507,73 €   

OSF - Nórske fondy * 17 005,49 € 11,77% 

Spolu  144 513,22 €**   

 

* 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.  
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Graf: Krytie výdavkov AFP v roku 2009 podľa zdrojov príjmu 

2 561 €

4 049 €

26 654 €

101 602 €

9 647 €
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ambasády

nadácie

korporácie 

samofinancovanie

 
 

 

V roku 2009 sme získali spolu 31 950,88 EUR z 2 % daní z príjmu za rok 2008. 

V roku 2009 sme z nich minuli 6278,85 EUR. Zvyšných 25 672,03 EUR bude v súlade so 

zákonom použité v roku 2010 (a teda zahrnuté do rozpočtu 2010). Podrobné vyúčtovanie 

týchto výdavkov sme publikovali aj v Obchodnom vestníku.  

V roku 2009 sme získali aj grany z Open Society Institute v celkovej sume 46 730,- 

EUR. Tieto prostriedky sú určené na čerpanie v nasledujúcom roku 2010 a budú zahrnuté 

do rozpočtu roku 2010. 

 
 

 

Štruktúra nákladov AFP v roku 2009 

Nákladová položka                                         EUR 

Personálne náklady - odmeny a honoráre stálych pracovníkov 62 634,98 € 

Personálne náklady - študenti a brigádnici 19 976,87 € 

Honoráre, cestovné - experti 
6 159,79 € 

Honoráre - redesing databáz 10 215,00 € 

Právne sluţby 2 984,46 € 

Nájomné na kanceláriu 13 018,22 € 

Kancelárske potreby, materiál a drobný nábytok 1 624,50 € 

Hardware a software 
1 803,07 € 

Cestovné, diéty a ubytovanie 
5 575,63 € 
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Prenájom miestností, prezentačné a tlačové materiály na 

diskusných kluboch a tlačových besedách, tlmočníctvo 

104,00 € 

Komunikačné náklady (poštovné, telefón, internet, web) 1 429,47 € 

Štipendiá pre študentov 180,00 € 

Ostatné sluţby (správa počítačovej siete, účtovníctvo, lístky 

Pohoda, vedenie bankového účtu, kolky, notár, kurzová strata, 

odborná literatúra, škody, opravy, daň z úrokov… 

782,69 € 

Správa počítačovej siete 
684,90 € 

Infoţiadosti - poplatky za sprístupnenie informácií 
113,85 € 

Vzdelávacie kurzy pre stálych pracovníkov 
1 571,30 € 

Koncert pre všímavých - spoluúčasť  
10 859,16 € 

Barcamp - prenájom priestorov, tlmočenie 
1 395,26 € 

Biela vrana (odznakovací stroj, odznaky, tričká, fotenie, 

moderovanie, občerstvenie, sošky) 

3 186,81 € 

Tovar na predaj (nákup a potlač tričiek, hrnčekov a tašiek) 107,23 € 

Reprezentačný tovar 109,70 € 

Spolu:  144 516,89 € ** 

  

Vo výdavkoch je zahrnuté aj využitie 2 %.  

      ** rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú sposobené rozdielnym 

účtovným a programovým vykazovaním výdavkov.  

 
 

Graf: Štruktúra nákladov AFP v roku 2009 
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* V roku 2009 bolo v stálom pomere 5,5 ľudí . V sume 82,612 EUR je zahrnutých i 19,977 EUR vyplatených 
brigádnikom . Priemerný mzdový náklad na stále miesto dosiahol v roku 2009 po prepočte 11,388  EUR 

**Barcamp, Biela vrana, tlačové konferencie 

 

 

 

Štruktúra nákladov hradených v roku 2009 z 2%: 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili činnosť Aliancie Fair-play. Okrem vyššie 
uvedených donorov ďakujeme: 

 

Martinovi „Shootymu“ Šútovcovi, Vladimírovi Šárnikovi, Gregovi Elinovi, Tomášovi 

Kamencovi, Petrovi Kuchtovi, Petrovi Wilflingovi, Michalovi Kaščákovi, Katke 

Kintlerovej, Veronike Vrabcovej, Magdaléne Fenikovej, Vladimírovi Pollákovi, Igorovi 

Pavelekovi, Róbertovi Rothovi, Milanovi Novotovi, Jánovi Turzovi, Tomášovi Bellovi, 

Jurajovi Kováčikovi, Jánovi Krstiteľovi Balázsovi, Tine Čornej, Egonovi Gálovi, 

Alexandre Krskovej, Gustávovi Matijekovi, Alexandrovi Mojšovi, Jaroslavovi 

Pavlovičovi, Ferovi Guldanovi, Kataríne Ţitniakovej, Eve Kováčechovej, Mariánovi 

Jasíkovi, Romanovi Kvasnicovi, Jozefovi Haštovi, Jane Dubovcovej, Jánovi Štrasserovi,  

Jurajovi Kušnierikovi, Tomášovi Janovicovi, Matúšovi Kostolnému, Eve Vozárovej,  

Vojtovi Rinikovi, Marekovi Dobrovodskému, Denise Ballovej,  Alexandre Vavrovej, 
Lenke Buranovej, Kataríne Majorovej, Dominike Vreckovej, Michalovi Kováčovi,  

 

Názov nákladu hradeného z 2% získaných za rok 2007 EUR 

Kancelárske potreby 229,72 € 

Poštovné 166,13 € 

Telekomuničné služby a internet 31,96 € 

Hardware a software 1 237,83 € 

Nájomné 4 613,35 € 

Cestovné, ubytovanie 777,78 € 

Právne služby 203,31 € 

Honoráre a odmeny pracovníkom 9 906,94 € 

Odborná literatúra - predplatné časopisu Trend 57,89 € 

Údržba počítačov a web stránok 285,00 € 

Registrácia a prevádzka politikaopen.sk 61,37 € 

Ostatné služby  8,78 € 

Štipendia pre študentov žurnalistiky 180,00 € 

Spolu medzisúčet za 2% z roku 2007: 17 760,06 € 

Názov nákladu hradeného z 2% získaných za rok 2008 EUR 

Kancelárske potreby 12,71 € 

Telekomunikácie a internet 28,06 € 

Nájomné 1 083,19 € 

Dopravné náklady a ubytovanie 11,00 € 

Honoráre a odmeny pracovníkom 5 143,89 € 

Spolu medzisúčet za 2% z roku 2008: 6 278,85 

Spolu 2% 2007 a 2% 2008 24 038,91 
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Agentúre Pohoda, Agentúre TNS, denníku SME, týţdenníku Trend, Kláštoru 

kapucínov, Slovenskej výtvarnej únii, Nadácii Pontis, Vínu Fiala, 1996, s.r.o., 

Comodite, s.r.o., Greenpeace, EuroCreative Space, Jazykové pobyty, s.r.o. 

 

a ďalším
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FOTO PRÍLOHA 

 

19.6.2009 - Protest Červená pre Harabina  
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17.11.2009 Odovzdávanie Bielej vrany - Ocenení 

 
 

 

 

 

Jana Dubovcová 

 

(Občianske združenie SOB) 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 Jozef Hašto a Roman  

 Kvasnica 
                                         

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Pracovníci Správy  

 

Národného parku Nízke Tatry 
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17.11.2009 Diskusie na Koncerte pre všímavých  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ako sa manipuluje 

s verejnou mienkou 

 

(debatovali advokát 

Roman Kvasnica, 

psychiater Jozef Hašto a 

filozof Egon Gál) 

 

2. Moc verzus životné 

prostredie 

 

(debatovali občiansky 

aktivista Jaroslav Pavlovič, 

lesník a ochranár Marián 

Jasík a právnička Eva 

Kováčechová) 

 

  

3. Choré súdy  

 

(debatovali sudcovia Jana Dubovcová a Alexander Mojš) 
 

 

 



  

 ALIANCIA 
FAIR-PLAY 

 

Aliancia Fair-play 
Západný rad 39 
811 04 Bratislava 

tel./fax: +421 2 5564 0131 
mobil: +421 911 724 189 

 

email: fairplay@fair-play.sk 
web: www.fair-play.sk 

 

 

 

 

Barcamp Bratislava – 21.11.2009 
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PRILOHA  č. II 
 

SÚVAHA-AKTÍVA  ku dňu : 31.12.2009 
 

      Brutto Korekcia Netto k 31.12.2008 

001 A. NEOBEZNY MAJETOK SPOLU 11 948,67 9 606,32 2 342,35 2 459,89 

002 1 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 3 548,13 3 548,13     

003   
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti +012-
072,-09lau 

        

004   Softvér    +O13-073,-091au 3 548,13 3 548,13     

005   Oceniteľné práva    +014-074,-091 au         

006   
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -+018,^)19-078,-
079,-091 au 

        

007   Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku    +041 -093         

008   
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok +051-
095au 

        

009 2 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 8 400,54 6 058,19 2 342,35 2 459,89 

010   Pozemky    +031         

011   Umelecké diela a zbierky    +032         

012   Stavby    +021-081 ,-092au         

013   
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí +022-
082,-092au 

7 017,51 6 008,19 1 009,32 1 276,86 

014   Dopravné prostriedky    +O23-083,-092au         

015   Pestovateľské celky trvalých porastov    +O25-085,-092au         

016   Základné stádo a ťaţné zvieratá    +026-086,-092au         

017   Drobný dlhodobý hmotný majetok    +O28-088,-092au         

018   Ostatný dlhodobý hmotný majetok    +029-089,-092au 200,00 50,00 150,00   

019   Obstaranie dlhodobého hmotného majetku    +042-094 1 183,03   1 183,03 118 303,00 

020   
Poskyinuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok +O52-
095au 

        

021 3 DLHODOBÝ FINACNY MAJETOK         

022   
Podielové CP a podiely v obchod.sploč v ovládanej osobe 
+061-096au 

        

023   
Podielové CP a podiely v obeh.spoločnostiach s 
podst.vplyvom +062-096au 

        

024   
Dlhové cenné papiere drţané do splatnosti    +065,+063-
096au 

        

025   
Pôţičky podnikom v skupine a ostatné pôţičky 
+066,+067-096au 

        

026   Ostatný dlhodobý finančný majetok    +069-096au         

027   Obstaranie dlhodobého finančného majetku    +043-096au         

028   
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok +O53-
096au 

        

991   Kontrolné číslo 35 846:01 28 818,96 7 027,05 7 379,67 

029 B. OBEŢNÝ MAJETOK SPOLU 122 456,46   122 456,46 136 377,37 

030 1 ZÁSOBY 713,80   713,80 920,63 
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      Brutto Korekcia Netto k 31.12.2008 

031   Materiál    +112^119-191         

032   
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby +121+122-
192,-193 

        

033   Výrobky    +123-194         

034   Zvieratá    +124-195         

035   Tovar    +132+139-196 713,80   713,80 920,63 

036   
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby    +314au-
391au 

        

037 2 DLHODOBÉ POHĽADÁVKY         

038   
Pohľadávky z obchodného styku 
+311au+312au,+313au,+314au-391au 

        

039   Ostatné pohľadávky    +315au-391au         

040   Pohľadávky voči účastníkom zdruţení    +358au-391au         

041   Iné pohľadávky         

    0    +335au:+373au,+375au,+378au-391au         

042 3 KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 78 309,42   78 309,42 108 432,93 

043   
Pohľadávky z obchodného styku +311,+312l+313,+314-
391au 

      5,64 

044   Ostatné pohľadávky    +315,+388-391au 50 541,58   50 541,58 72 934,19 

045   
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami !336 

        

046   Daňové pohľadávky    !341,!342,!343,!344,!345         

047   
Pohľadávky z dôvodu íin. vzťahov k Štátnemu rozpočtu a rozp, 
ÚS    !346,!348 

27 387,84   27 387,84 35 493,09 

048   Pohľadávky voči účastníkom zdruţení    +358-391 au         

049   Spojovací účet pri zdruţení    +396-391 au         

050   Iné pohľadávky    +335,+373+375l+378-391au 380,00   380,00   

051 4 FINANČNÉ ÚČTY 43 433,24   43 433,24 27 023,81 

052   Pokladnica    +211+213 75,06   75,06   

053   Bankové účty    +221-261 43 358,18   43 358,18 27 023,81 

054   
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok +221 
AU 

        

055   
Krátkodobý finančný majetok 
+251+253,+255,+256,+257-291au 

        

056   Obstaranie krátkodobého finančného majetku    +259-291 au         

057 C ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 504,84   504,84 744,92 

058 1 Náklady budúcich obdobi    +381 504,84   504,84 744,92 

059   Príjmy budúcich období    +385         

060   MAJETOK SPOLU 134 909,97 9 606,32 125 303,65 139 582,17 

992   Kontrolné číslo 503 289,03 9 606:32 493 682,77 550 204,10 
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SÚVAHA-PASÍVA  ku dňu : 31.12.2009 
 

      Suma k 31.12.2008 

061 A VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 3 864,56 3 461,76 

062 1 mánie a peňaţné fondy     

063   Základné imanie    +411 ,+901     

064   
Peňaţné fondy tvorené podľa osobitného predpisu    
+412,+911 

    

065   Fond reprodukcie    +413     

066   
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 
+414+905 

    

067   
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín    
+415 

    

068 2 Fondy tvorené zo zisku   -267,64 

069   Rezervný fond    +421.+912     

C70   Fondy tvorené zo zisku    +423,+913     

071   Ostatné fondy    +427,+914,+957   -267,64 

072 3 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
+428.+431+932 

3 629,56 3 598,80 

073 4 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie    +6,-5 235 130,6 

074 B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 9 687,98 932,76 

075 1 Rezervy     

076   rezervy zákonné    +451 ,+941     

077   Ostatné rezervy    +459     

078   Krátkodobé rezervy    +323,+451au,+459au,+389     

079 2 Dlhodobé záväzky     

080   Záväzky zo sociálneho fondu    +472,+956     

081   Vydané dlhopisy    +473,+953     

082   Záväzky z nájmu    +474,+954     

083   Dlhodobé prijaté preddavky    +475,+955     

084   Dlhodobé nevyfakturované dodávky    +476     

085   Dlhodobé zmenky na úhradu    +478,+958     

086   Ostatné dlhodobé záväzky    +373au,+479au     

087 3 Krátkodobé záväzky 9 687,98 932,76 

088   Záväzky z obchodného styku    +321 ,+322+324+325+326 8 659,47 121,5 

089   Záväzky voči zamestnancom    +331 ,+333 737,1 466,57 

090   
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami !336 

183,35 187,42 

091   Daňové záväzky    !341,!342,!343,!344,!345 108,06 157,27 

092   
Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. 
ÚS !346,!348 

    

093   
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov +367 

    

094   Záväzky voči účastníkom zdruţení    +368     

095   Spojovací účet pri zdruţení    +396     
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      Suma k 31.12.2008 

096   Ostatné záväzky    +379,+373,+474au,+479,+959     

097 4 Bankové výpomoci a pôţičky     

098   Dlhodobé bankové úvery    +461 ,+951     

099   Beţné bankové úvery    +231,+232,+461au     

100   Prijaté krátkodobé finančné výpomoci    +241 ,+249     

101 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 111751,11 135187,65 

102   Výdavky budúcich období    +383 11 24,53 

103   Výnosy budúcich období    +384 111 740,11 135163,12 

104   VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 125 303,65 139 582,17 

993   Kontrolné Číslo 385 598,93 419411,64 
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VÝSLEDOVKA 
 

za obdobie: od 01.01.2009 do 31.12.2009 
 

Číslo 
riadku 

Označenie Text 

Činnosť 

01.01.2008-
31.12.2008 Hlavná 

nezdaňovaná 
Podnikateľská 

zdaňovaná 
Spolu 

1 NÁKLADY Spotreba materiálu (501) 4 042,06   4 042,06 2 034,57 

2   Spotreba energie (502)         

3   nedaný tovar (504)         

4   Opravy a udrţiavanie (511)       33,19 

5   Cestovné (512) 1 113,19   1 113,19 589,91 

6   Náklady na reprezentáciu (513) 1 528,95   1 528,95 1 492,06 

7   Ostatné sluţby (518) 116 439,41   116 439,41 68 975,72 

8   Mzdové náklady (521) 18 289,93   18 289,93 15 700,59 

9   
Zákonné sociálne poistenie a 
zdravotné poistenie (524) 

1 686,94   1 686,94 512,05 

10   Ostatné sociálne poistenie (525)         

11   Zákonne sociálne náklady (527)         

12   Ostatne sociálne náklady (528) 180   180   

13   Daň z motorových vozidiel (531)         

14   Daň z nehnuteľností (532)         

15   Ostatné dane a poplatky (538) 74,19   74,19 12,61 

16   Zmluvné pokuty a penále (541) 66,38   66,38   

17   Ostatné pokuty a penále (542)         

18   Odpísanie pohľadávky (543)         

19   Úroky (544)         

20   Kurzové straty (545) 106,67   106,67 1 804,63 

21   Dary (546)         

22   Osobitné náklady (547)         

23   Manká a škody(548) 136,17   136,17   

24   Iné ostatné náklady (549) 286,97   286,97 127,07 

25   Odpisy DNM a DHM (551) 317,54   317,54 1 168,87 

26   
Zostatková cena predaného NM a 
HM (552) 

        

27   Predané cenné papiere (553)         

28   Predaný materiál (554)         

29   
Náklady na krátkodobý finančný 
majetok (555) 

        

30   Tvorba fondov(556)         

31   
Náklady na precenenie cenných 
papierov (557) 

        

32   
Tvorba a zúčtovanie opravných 
poloţiek (558) 

        

33   
Tvorba a zúčtovanie zákonných 
opravných poloţiek (559) 
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Číslo 
riadku 

Označenie Text 

Činnosť 

01.01.2008-
31.12.2008 Hlavná 

nezdaňovaná 
Podnikateľská 

zdaňovaná 
Spolu 

34   
Poskytnuté príspevky organizačným 
zloţkám (561) 

        

35   
Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám (562) 

        

36   
Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám (563) 

        

37   
Poskytnuté príspevky z verejnej 
zbierky (567) 

        

38   Účtová trieda 5 spolu r. 01 aţ r. 37 144 268,40   144 268,40 92 451,27 

994   Kontrolné číslo r. 01 aţ r. 38 288 536,80   288 536,80 184 902,54 

39 VÝNOSY Trţby za vlastné výrobky (601)         

40   Trţby z predaja sluţieb (602) 3 741,97   3 741,97 308,24 

41   Trţby za predaný tovar (604)         

42   
Zmena stavu zásob nedokončenej 
výroby (611} 

        

43   
Zmena stavu zásob polotovarov 
(612) 

        

44   Zmena stavu zásob výrobkov (613)         

45   Zmena stavu zásob zvierat (614)         

46   Aktivácia materiálu a tovaru (621)         

47   
Aktivácia vnútroorganizačných sluţieb 
(622) 

        

48   
Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku (623)         

49   
Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku (624) 

        

50   Zmluvné pokuty a penále (641)         

51   Ostatné pokuty a penále (642)         

52   
Platby za odpísané pohľadávky 
(643) 

        

53   Úroky (644) 37,31   37,31 52,32 

54   Kurzové zisky {645) 1631,54   1631,54   

55   Prijaté dary (646) 50   50   

56   Osobitné výnosy (647)         

57   Zákonné poplatky (648)         

58   Iné ostatné výnosy (649) 380   380   

59   Trţby z predaja DNM a DHM (651)         

60   
Výnosy z dlhodobého finančného 
majetku (652) 

        

61   
Trţby z predaja cenných papierov a 
podielov (653) 

        

62   Trţby z predaja materiálu (654) 220,07   220,07 2131,27 

63   
Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku (655)         
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riadku 
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Činnosť 

01.01.2008-
31.12.2008 Hlavná 

nezdaňovaná 
Podnikateľská 

zdaňovaná 
Spolu 

64   Výnosy z pouţitia fondu (656)         

65   
Výnosy z precenenia cenných papierov 
(657) 

        

66   Výnosy z nájmu majetku (658)         

67   
Prijaté príspevky od organizačných 
zloţiek (661) 

        

68   
Prijaté príspevky od iných organizácii 
(662) 

94 891,49   94 891,49 65 937,47 

69   
Prijaté príspevky od fyzických osôb 
(663) 

2 514,88   2 514,88 280,77 

70   Prijaté členské príspevky (664)         

71   
Príspevky z podielu zaplatenej dane 
(665) 

24 038,91   24 038,91 16 428,01 

72   
Prijaté príspevky z verejných zbierok 
(667) 

        

73   Dotácie (691) 17 005,49   17 005,49 7 453,40 

74   Účtová trieda 6 spolu r, 39 aţ r. 73 144 511,66   144 511,66 92 591,47 

75   
Výsledok hospodárenia pred zdanenim 
r. 74 - r. 38 

243,26   243,26 140,2 

76   Daň z príjmov (591) 8,26   8,26 9,59 

77   Dodatočné odvody dane z príjmov (595)         

78   
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 
75 - (r. 76 + r-77)}(+/-) 

235   235 130,6 

995   Kontrolné číslo      r. 39 aţ r. 78 289 509,84   289 509,84 185 463,33 

 


