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TLAČOVÁ SPRÁVA ALIANCIE FAIR-PLAY 

k otvorenosti kandidátov v komunálnych voľbách 2014 
 

 
 

Férovú hru hrajú s voličmi len vyzývatelia primátorov v Bratislave a v 

Košiciach 
 

 
 

                                                                                          V Bratislave, 12.11.2014 

 

 

Aliancia Fair-play dnes zverejnila výsledky svojej výzvy kandidátom na primátorov 

krajských miest, aby voličom poskytli potrebné informácie o svojom majetku, záujmoch 

a príjmoch nad rámec slabého zákona.  

Túto výzvu prijali len dvaja hlavní vyzývatelia primátora v Bratislave – Milan Kňažko 

a Ivo Nesrovnal, dvaja vyzývatelia primátora Košíc – Rudolf Bauer a Jozef Holečko 

a kandidátka na primátorku Prešova – Andrea Turčanová. Voliči si môžu ich podrobné 

priznania pozrieť na webovej stránke www.politikaopen.sk.  

 

 

Výzva priniesla tieto hlavné zistenia: 

 

- férovú hru sú s voličmi ochotní hrať len vyzývatelia v dvoch najväčších 

slovenských mestách a kandidátka z Prešova. Ostatní kandidáti na primátorov 

v krajských mestách nezverejňujú žiadne alebo len nedostatočné informácie. 

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik si svoj profil na PolitikaOpen nezaktualizoval. 

Podrobné majetkové priznanie však zverejňuje na stránke mesta. 

- Majetkové priznania úradujúcich primátorov krajských miest sme našli len 

v Košiciach a v Žiline, aj to však len na stránke parlamentu a v absolútne 

nekontrolovateľnej podobe. 

- Piati kandidáti na primátorov nenechali na seba na internete žiadny kontakt, 

napriek tomu, že sa uchádzajú o také významné samosprávne funkcie.  

 

„Je zarážajúce, že kandidáti nie sú ochotní odkryť karty v čase, keď si pýtajú od voličov 

dôveru. Pre voličov zrejme nie je dôležité, aby vedeli neskôr skontrolovať, či primátor 

nebohatne na ich úkor. Na Slovensku máme pritom veľké množstvo prípadov politikov, 

ktorí užívajú nevysvetliteľne veľký majetok,“ povedala médiám šéfka Aliancie Fair-play 

Zuzana Wienk. Ako dodala: „keď začnú nosiť pridrahé hodinky, bude už neskoro.“ 

 

Aliancia Fair-play upozornila, že primátori spravujú obrovské verejné peniaze. Len 

Bratislava má rozpočet viac než dvakrát väčší ako ročný rozpočet všetkých slovenských 

súdov. Ostatné krajské mestá spravujú rozpočet porovnateľný s hodnotou vianočných 

príspevkov pre všetkých dôchodcov či celej podpory pre šport a kultúru. 

 

Traja primátori krajských miest pritom zarábajú viac než slovenský premiér a ďalší 

porovnateľne s poslancami parlamentu. 
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Aliancia Fair-play chce preto voličov kampaňou na sociálnych sieťach aktívne upozorňovať 

na to, že by si mali overiť, koho vlastne volia. V prípade politikovho klamstva sa 

verejnosť môže voči nemu brániť len vtedy, ak vie dokázať, že niečo zatajil.    

 

Pre voličov pripravila i kvízy (http://kvizy.fair-play.sk v sekcii Komunálne voľby), 

v ktorých si môžu overiť, či sú pripravení primátorov kontrolovať alebo by ich opili 

rožkom.                                                                                                           
 

  
 

 

O projekte PolitikaOpen 

 

Aliancia Fair-play spustila webovú stránku www.politikaopen.sk v marci 2008. Chce ňou 

vytvoriť priestor pre dobrovoľné zverejnenie zmysluplných prehľadov o majetku, 

záujmoch a príjmoch politikov a kandidátov vo voľbách nad rámec platného zákona. 

Zákonom vyžadované informácie totiž považuje za absolútne nedostatočné 

a nekontrolovateľné.  

 

Čím viac aktívnych verejných funkcionárov sa do projektu zapojí, tým bude mať 

občianske združenie vyššiu šancu presadiť takúto podobu kontroly politikov aj v zákone.  

 

Aliancia nezodpovedá za údaje zverejnené na stránke a nemá kapacitu, ani právomoci 

pravdivosť a úplnosť údajov kontrolovať. Vytvára priestor pre kontrolu týchto údajov 

samotnými voličmi. Ak sa však Aliancia dozvie, že politik zapojený v projekte neuvádza 

pravdivé alebo úplné údaje a tieto zistenia budú podložené dokumentmi, Aliancia takého 

politika z projektu vymaže.  

 

 
 
 

Projekt podporili: 

 

Projekt Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom bol podporený sumou 105 

000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného 

mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open 

Society Foundation. Cieľom projektu Verejní činitelia pod občianskym 

drobnohľadom je posilnenie aktívneho občianstva. 
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