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Výročná správa Aliancie Fair‑play za rok 2014

Profil
Aliancia Fair‑play je neziskové a nestranícke občianske združenie, ktoré sa usiluje o to,
aby túto krajinu spravovala zodpovedná, transparentná a profesionálna politická repre‑
zentácia. Veríme, že občianska spoločnosť môže na zmenu politikov a verejných činite‑
ľov 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 záuj‑
me. Nezávislosť, nestrannosť, odbornosť sú pre nás veľmi dôležitými hodnotami. Preto
máme nastavené prísne kritériá pre udržanie našej misie a financovanie činnosti. Otvo‑
renosť voči verejnosti v otázkach programu a financií je pre nás veľkou prioritou. Väčši‑
nu 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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ných s obrovskou mocou a peniazmi. Me‑

ako sme financovaní, snažíme sa s vami

dzinárodné prostriedky sa stále stenčujú,

udržiavať kontakt nielen cez sociálne

doma sa tradícia darovať buduje len poma‑

siete, ale aj osobne na školách, besedách,

ly. A my ešte stále riešime, ako prežijeme

či v súdnych sieňach. Neustále sa vzdelá‑

nasledujúce roky. Cítime, že ľudí, ktorí

vame vďaka tomu, že sa v minulosti po‑

zakúsili bezprávie a potrebujú pomoc, je

darilo získať zdroje na kvalitnú literatúru

čoraz viac. Tak ako aj medzinárodných

či tréningy od zahraničných či domácich

inštitúcií, mimovládok, expertov, ktorí vy‑

expertov.

hľadávajú našu pomoc a radu. Veľa z našej

Sme dojatí, ak na stretnutie dobrovoľ‑

práce tak ostáva neviditeľnej – dlhé hodiny

níkov pricestujú ľudia zo severu Slovenska.

v ministerských skupinách, kde obhajuje‑

Keď nám bez váhania pomôžu extrémne

me práva verejnosti, stretnutia s medziná‑

vyťažení priatelia, umelci, podnikatelia.

rodnými protikorupčnými misiami, súdne

Cítime, že sa Slovensko postupne mení

pojednávania a tréningy pre iných.

a skupina ľudí, ktorá chce žiť v slušnej

Ľudská podpora, s ktorou sa však stretá‑

Na Úvod

krajine, sa neustále zväčšuje. Predkladáme

vame po celom Slovensku a poďakovania

vám teda odpočet za rok 2014 a tešíme sa

za našu prácu, sú pre nás záväzkom i veľ‑

na stretnutia s vami v budúcnosti.

kým povzbudením. Robíme všetko preto,

Vydržme to a nezabúdajme hrať fér! Raz

aby sme ju nesklamali. Už roky odkrývame,

Pred trinástimi rokmi sme Alianciu spustili

sme ich oslobodzovať pre všetkých a pre‑

natlačení v jednej kancelárii s jedinou mi‑

kopali cestu k prvému štátnemu portálu.

siou – prevetrať etiku a politické peniaze

Videli sme okolo seba padať odvážnych,

pred voľbami. Čoskoro sme si však uvedo‑

a tak sme ich začali oceňovať a chrániť.

mili, že politikom musíme pozerať na prsty

Potom nastúpil brutálny únos súdnictva

stále. Odhalili sme prvé kauzy, vytvorili

a museli sme biť na poplach.

tlak a pomohli presadiť zmeny zákonov.

Bolo nám jasné, že sami nič nezmô‑

Prečkali sme svoju prvú finančnú krízu,

žeme, a tak sme veľa energie vrážali do

keď sme pár mesiacov pracovali celkom

pestovania komunity a budovania vzťahov

bez peňazí a pomaly na nás prestali nadá‑

pre boj za férovosť. Konečne sme si mohli

vať aj reformátori, pre ktorých sme kazili

trochu vydýchnuť – kolegovia analytici

pomečiarovský optimizmus. Pochopili, že

dostali posilu, IT projekty svoju hlavu

naozaj vyznávame zásadu „padni komu

a organizácia i asistentku, ktorá pomáhala

padni“ a skúmame prehrešky akejkoľvek

s logistikou.

vlády, ktorá je pri moci.

sa to musí zúročiť.

Rozrástli sme sa, ale stále nie tak, ako

Vedeli sme, ako veľmi nám pri odhaľo‑

by si vyžadoval ten veľký problém, ktorý

vaní káuz pomáhajú verejné dáta. Začali

žijeme – únos štátu kastou nedotknuteľ‑
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PIKOŠKY
——Boli sme v čele verejného tlaku, ktorý

——Našli sme dieru v novele Zákona o verej‑

prispel k pádu Štefana Harabina.

nom obstarávaní, ktorá umožni nákupy
potajme a bez súťaže.

——Odhalili sme, že na emisnej kauze mal
zarobiť milióny človek s politickou mi‑

——Prevádzkovali sme služby, kto‑

nulosťou.

ré ľuďom uľahčujú verejnú kontrolu
a umožňujú pozrieť sa štátu pod po‑

——Našli sme superefektívnu firmu Pavla

krievku: datanest.sk, znasichdani.sk

Pašku, ktorá vie z každého minutého

a otvorenezmluvy.sk.

eura získať 5 € späť – a to s jediným
zamestnancom.

——V projekte politikaopen sme zverejňova‑
li majetkové priznania mnohých politi‑

——Zistili sme, že firmám okolo Vladimíra

kov vrátane prezidenta Andreja Kisku.

Poóra sa darí najmä vtedy, keď vládne
Róbert Fico.

——Stáli sme za Hedvigou Malinovou a ak‑
tualizovali sme webovú stránku o jej

——Priniesli sme online spravodajstvo

prípade.

a blogy zo všetkých zasadnutí Súdnej
rady.

——Zlepšili sme nový zákon, ktorý má chrá‑
niť whistleblowerov.

——Zistili sme, že starostom k niektorým
dotáciám pomáha správna farba politic‑

——Odovzdali sme ocenenie Biela vrana

kého trička.

trom odvážnym ľuďom – bývalej kontro‑
lórke Ľubici Lapinovej, lekárke Zuzane

——Prišli sme na to, že obce za plytvanie

Pechočiakovej a vydavateľovi samizda‑

trestajú viac ako štát – no stále veľmi

tov Olegovi Pastierovi.

málo.
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INVESTIGATÍVA
A WATCHDOG
KAUZA EMISIE: MILIÓNY PRE ZÁHADNÉHO
ÚRADNÍKA

SUPEREFEKTÍVNA FIRMA PAVLA PAŠKU
Prispeli sme k tlaku na predsedu parla‑

Zistili sme, že pri emisnej kauze sa mal

mentu Pavla Pašku v čase, keď vrcholila

o 3,8 milióna dolárov obohatiť úradník

kauza predraženého CT prístroja. Pozre‑

Ministerstva životného prostredia. Svedčia

li sme sa na údaje jeho firmy v registri

o tom uznesenia švajčiarskej prokuratúry,

účtovných závierok a zistili, že s jediným

ktorá predaj emisií vyšetrovala. Slovenská

zamestnancom dokázala za dva roky

prokuratúra kauzu na náš podnet nano‑

vyprodukovať zisk 700 tisíc eur. Každé vy‑

vo otvorila. Keďže vraj nenašla žiadny

naložené euro jej prinieslo 5 € späť – tajný

problém, podali sme trestné oznámenie

sen každého podnikateľa.

a v kampani žiadali vysvetlenie. Špeciálny
prokurátor uviedol, že záhadný úradník

DOTÁCIE PODĽA STRANÍCKYCH KNIŽIEK

nebol v čase kauzy úradníkom, no mal
politickú minulosť. Na základe týchto in‑
formácií média priniesli meno podozrivej

Vďaka nášmu webu datanest.sk máme

osoby.

prehľad o väčšine dotácií, ktoré štát rozdá‑
va. Skúmali sme, či šanca na ich získanie
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závisí od politického trička starostu. Zistili

jov. Upozornili sme na to, že mestá a obce

niekoľkých odsúdených korupčníkov – na‑

Zistili sme však, že poslanci do novely

sme, že politikou trpia najmä vládne dotá‑

ho často nerešpektujú. Ich zmluvy ostáva‑

príklad prokurátora, ktorý vzal úplatok

zákona prepašovali zmenu, ktorá schrán‑

cie a dotácie Ministerstva financií. Sta‑

jú pred občanom skryté bežne. Vyplýva to

na to, aby ovplyvnil sudcu. Prezidentovo

kové firmy naopak poteší. Pri zákazkách

rostovia blízki vládnym stranám sa k nim

zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu.

rozhodnutie nestopla ani vláda.

súvisiacich so slovenským predsedníctvom

dostanú ľahšie ako tí opoziční.

Až pätina kontrolovaných obcí mala so

v Rade EÚ vytvorili totiž možnosť naku‑

zverejňovaním problém.

povania bez akejkoľvek súťaže – mimo

ZÁKAZKY OLIGARCHOV POČAS RÔZNYCH VLÁD

AKTUALIZÁCIA WEBU K PRÍPADU HEDVIGY
MALINOVEJ

Pomocou nášho portálu znasichdani.sk

DIERA V ZÁKONE PRE SCHRÁNKOVÉ FIRMY

režimu verejného obstarávania.

Po kauze CT chcela vláda sťažiť schránko‑
vým firmám získavanie štátnych tendrov.

sme overovali, akí úspešní sú oligarchovia
v tendroch za rôznych vlád. Zistili sme, že

Aj v roku 2014 sme sledovali prípad

firmám okolo Vladimíra Poóra sa darí naj‑

Hedvigy Žákovej Malinovej, ktorý nie je

mä vtedy, keď je pri moci premiér Róbert

uzavretý od konca augusta 2006. Pravi‑

Fico. Ficovo vládnutie prospelo aj IT firme

delne sme boli v kontakte s jej advoká‑

Juraja Širokého, ktorej výrazne narástli

tom Romanom Kvasnicom a psychiatrom

štátne zákazky po páde premiérky Ivety

Jozefom Haštom. Aktualizovali sme web

Radičovej. Široký aj Poór sú považovaní za

hedviga.fair‑play.sk, kde okrem dopl‑

mecenášov vládneho Smeru.

nených informácií pribudli aj originály
dôkazov a niektorých dokumentov z vyšet‑
rovacieho spisu.

VEĽKÉ PLYTVANIE, MALÁ CHUŤ VYVODZOVAŤ
ZODPOVEDNOSŤ

EURÓPSKE VOĽBY: MAČKA VO VRECI

Najvyšší kontrolný úrad každoročne kon‑
štatuje, že ministerstvá plytvajú verejný‑

Kandidáti na poslancov Európskeho

mi peniazmi. Po ministerstvách sme sa

parlamentu by mali zverejniť o sebe čo

pozreli aj na obce, a zistili, že v rokoch

najviac informácií. Iba tak sa môže volič

2010 až 2012 u nich kontrolóri vyčíslili

zodpovedne rozhodnúť a vybrať si. Pred

plytvanie za 350 tisíc eur. Zodpovednosť

voľbami sme ich preto vyzvali, aby uká‑

obce vyvodili len v tretine prípadov a iba

zali svoj majetok a vzťahy na našom webe

20 tisíc eur sa im podarilo získať späť.

politikaopen.sk. Drvivá väčšina kandidátov

Stále však hospodária lepšie ako štát – ten

však s voličom otvorenú hru hrať nechce.

plytvanie nájdené NKÚ netrestal vôbec.

NEZVEREJNENÉ ZMLUVY OBCÍ

PREZIDENTSKÁ A VLÁDNA AMNESTIA
KORUPČNÍKOM

Povinné zverejňovanie zmlúv je jedným

Upozornili sme na to, že prezident Ivan

z najdôležitejších protikorupčných nástro‑

Gašparovič svojou amnestiou očistil aj
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JUSTÍCIA
KAMPAŇ PROTI ZVOLENIU ŠTEFANA HARABINA

Harabina, sme komentovali spolu so SME.
sk. Minúta po minúte z tohto zasadnutia

Pred májovou voľbou šéfa Najvyššieho

mala vyše 300 tisícovú čítanosť. Naše spra‑

súdu sme spustili kampaň, aby sme za‑

vodajstvo sa stalo kľúčovým zdrojom in‑

bránili znovuzvoleniu Štefana Harabina

formácií pre médiá a iných opinion lídrov.

na vrchol justičnej pyramídy. Zhrnuli sme

Pravidelne sme kritizovali prešľa‑

Harabinove najväčšie prešľapy a na tlačo‑

py Súdnej rady a nastavovali súdnictvu

vej konferencii vyzvali premiéra, aby ne‑

zrkadlo. Upozornili sme na atmosféru

dovolil jeho návrat na čelo súdnictva. Pred

rodinkárstva pri diskusii rady o justičných

Úradom vlády sme zorganizovali protest,

čakateľoch. Všimli sme si, že odchod Štefa‑

kde sme pozvali širokú verejnosť. Pre tých,

na Harabina rozviazal členom Súdnej rady

ktorí nemohli prísť osobne, sme pripravili

jazyk. Kritizovali sme výber kandidátov na

online verziu listu premiérovi, pod ktorú

ústavných sudcov, ktorí podľa nás patria

sa mohli podpísať. Po tom, čo Štefan Hara‑

do štvrtej právnickej ligy. Postavili sme sa

bin prišiel o funkciu predsedu Najvyššieho

proti previerkam sudcov, pretože v nich

súdu, sme výsledok voľby komentovali na

vidíme obrovské riziko zneužitia.

blogu a v médiách.
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MONITORING ZASADNUTÍ SÚDNEJ RADY

MONITOROVANÉ ZASADNUTIA SÚDNEJ RADY
V ROKU 2014

Na rokovania Súdnej rady, ktoré sú od

27. január Bratislava

januára 2011 verejné, sme pravidelne cho‑

31. marec Bratislava

dili aj v roku 2014. Osem zasadnutí bolo

19 - 20. máj Sobrance

v Bratislave, na voľbu šéfa Najvyššieho

16. jún Bratislava

súdu sme v máji vycestovali do Sobraniec.

21. júl Bratislava

Z každého stretnutia rady sme prinášali

16. september Bratislava

facebookové spravodajstvo a poskytovali

26. september Bratislava

konzultácie médiám a diplomatom. Špeci‑

20. október Bratislava

álne volebné rokovanie rady, na ktorom jej

10. november Bratislava

členovia zosadili z čela súdnictva Štefana

1. december Bratislava
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LEGISLATÍVNE
NÁVRHY
KRITIKA ELEKTRONICKÉHO KONTRAKTAČNÉHO
SYSTÉMU

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Kritizovali sme novelu Zákona o verejnom

Ministerstvu vnútra sme zaslali našu ana‑

obstarávaní, ktorá mala za cieľ odkryť

lýzu elektronického kontraktačného sys‑

skutočných vlastníkov schránkových firiem

tému, od ktorého si štát sľubuje lacnejšie

obchodujúcich so štátom. Vláda a parla‑

nakupovanie a lepšiu verejnú kontrolu. Na

ment ňou reagovali na kauzu predražené‑

navrhovanom riešení nám prekáža najmä

ho CT prístroja v Piešťanoch. Upozornili

jeho veľmi malá transparentnosť, keďže sa

sme na to, že plánovaná zmena iba vytvorí

nepočíta so zverejnením podstatnej časti

zdanie transparentnosti, no lepšej verejnej

dát. Riziká vidíme aj v možnosti vyhod‑

kontrole nijako nepomôže. Vyzvali sme

nocovať ponuky uchádzačov manuálne, čo

zodpovedných, aby hľadali funkčné rie‑

necháva priestor na svojvôľu pri rozhodo‑

šenie namiesto expresných zmien, ktoré

vaní. Napriek prísľubu ministra si štát naše

nikam nepovedú.

pripomienky neosvojil tak, aby zaručovali
dostatočnú mieru verejnej kontroly.
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NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE
K INFORMÁCIÁM

ZÁKON O OCHRANE WHISTLEBLOWEROV
Pripomienkovali sme Zákon o ochrane

Naďalej sme sledovali prípravu nového

oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

infozákona. Novela ohlásená Minister‑

Žiadali sme najmä väčší rozsah ochrany

stvom spravodlivosti ešte v roku 2013 má

a anonymnú cestu pri oznamovaní váž‑

byť najväčšou zmenou tohto kľúčového

nych nekalostí. Anonymita oznamovateľa

nástroja občianskej kontroly od roku 2000.

je podľa nás jednou z najlepších ciest, ako

V priebehu roka sme absolvovali 7 stretnu‑

odvážnych ľudí chrániť. Väčšinu našich

tí pracovnej skupiny. Argumentovali sme

pripomienok ministerstvo čiastočne ak‑

v prospech väčšieho rozsahu zverejňova‑

ceptovalo.

ných dát a ich väčšej kvality.

ŽIADOSTI
O INFORMÁCIE
A SÚDNE SPORY
Naša práca by sa nedala robiť bez desiatok

disciplinárneho návrhu voči Štefanovi

infožiadostí, odvolaní, žalôb a niekedy,

Harabinovi

žiaľ, až súdnych sporov. V priemere pošle‑
me na úrady jednu infožiadosť každý piaty

——Podali sme podnet na Generálnu pro‑

deň.

kuratúru, aby preskúmala zastavenie
stíhania falošnej analýzy PPP projektu

——Poslali sme 76 žiadostí o informácie
a niekoľko odvolaní, ktoré sme využili

——Vyhrali sme prvostupňový súd s Gene‑

najmä v investigatíve

rálnou prokuratúrou, ktorá nám odmiet‑
la sprístupniť mená a funkčné zaradenie

——Žiadali sme Súdnu radu, aby zabezpečila

prokurátorov

dôstojné a dostatočne veľké priestory
pre voľbu šéfa Najvyššieho súdu

——Vyhrali sme na Najvyššom súde časť
sporu o prezradenie identity tajomného

——Podali sme ombudsmanke a minis‑

„Milana“ z rozhovoru medzi Štefanom

trovi spravodlivosti návrh na podanie
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Harabinom a Bakim Sadikim
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IT PROJEKTY
STRATÉGIA OPEN DATA PROJEKTOV

o potrebách našich používateľov, urobili
sme online prieskum a sériu kvalitatívnych

Projekty Datanest.sk, ZNašichDaní.sk

rozhovorov s ľuďmi z našich cieľových

a OtvorenéZmluvy.sk sú už štyri roky vlaj‑

(používateľských) skupín.

kovými loďami našich open data aktivít.

Výraznejšie sme tiež experimentovali

V minulosti sme nemali kvôli ich časovej

s investigatívou, ktorá stála výlučne na

náročnosti príležitosť v pokoji uvažovať

analýze našich dát. Naše blogy o napojení

o ich strategickom rozvoji.

oligarchov na konkrétne vlády pritiahli

V roku 2014 sme sa preto venovali prí‑

veľa pozornosti a novinári následne po‑

prave stratégie: mapovali sme open data

dobným spôsobom preverili ďalších zná‑

prostredie doma aj v zahraničí, skúmali

mych podnikateľov.

sme nové technológie (napríklad tzv. lin‑
ked data) a vytvorili sme poradnú skupinu

DATANEST.SK

odborníkov v open data, technológiách
a investigatívnej žurnalistike, s ktorý‑
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mi sme odštartovali sériu strategických

Naša investigatívna databáza beží už

stretnutí. Aby sme získali lepšiu predstavu

desiaty rok (štvrtý rok v redizajnovanej
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podobe ako datanest.sk). Aj v roku 2014

krajiny, v ktorých zatiaľ zverejňovanie

Predbežné overovanie medzi novinármi

Cieľom projektu je získať tak významnú

prinášala verejnosti nové dáta o tokoch

zmlúv nefunguje.

ukazuje, že majú o tieto dáta veľký záujem.

podporu politikov, aby jeho štandardy

štátnych peňazí do súkromných rúk – pre‑

Zapojili sme sa tiež do prípravy medzi‑

Projekt tiež zarezonoval vo svetovej

mohli byť prenesené aj do zákona.

važne o dotáciách, umeleckých grantoch,

národných štandardov pre zverejňovanie

open data komunite. O naše skúsenosti

Projekt žil v roku 2014 predovšetkým

financovaní politických strán a čerpaní

zmlúv, ktorú zastrešuje Svetová banka

s ručným spracovaním údajov pomocou

prezidentskými, európskymi a komunálny‑

eurofondov. Vo veľkej miere tým komu‑

a Web Foundation. Naše skúsenosti so

veľkého množstva dobrovoľníkov (crowd‑

mi voľbami. Do politikaopen.sk sa zapojili

koľvek zjednodušuje investigatívnu a ana‑

zverejňovaním zmlúv sme zdieľali na naj‑

sourcing) sa vážne zaujímalo viacero

napr. 3 dôležití prezidentskí kandidáti,

lytickú prácu pri kontrole hospodárenia

väčšej európskej open data konferencii OK

medzinárodných organizácií.

vrátane víťazného Andreja Kisku, ktorý

štátu.

Festival v Berlíne.

V roku 2014 sme zaktualizovali ale‑
bo zverejnili vyše 30 datasetov a zlepšili

ZNASICHDANI.SK

scrapery (počítačové programy), ktorými
získavame viaceré automaticky sťahované

v projekte dokonca zverejnil dosiaľ nepub‑
likované informácie. Na základe údajov

POLITIKA OPEN

z nášho webu sa následne novinári začali
pýtať na jeho podiely v zahraničných spo‑

Politikaopen je unikátnym priestorom,

ločnostiach.

datasety. Pracovali sme tiež na pridaní ob‑

ZNašichDaní.sk je vyhľadávač umožňujúci

kde môžu politici a kandidáti už 5 rokov

rovského rozsahu nových dát o verejných

overiť, aké úspešné sú v získavaní štátnych

zverejňovať podrobné informácie o svojom

kandidátov do europarlamentu vrátane 3

obstarávaniach. Po novom zverejňujeme

zákaziek firmy s konkrétnymi podnika‑

majetku a väzbách nad rámec deravého

finálne zvolených poslancov a 8 kandidá‑

viac detailov o každej zákazke, ako aj dáta

teľmi a manažérmi. V roku 2014 sme sa

zákona. Na rozdiel od oficiálnych majet‑

tov na primátorov krajských miest vráta‑

o kontrole plnení zákaziek.

zamerali najmä na zabezpečenie jeho ply‑

kových priznaní sa tak verejnosť dozvie

ne nového bratislavského primátora Iva

nulého chodu a testovali sme prvé návrhy

nielen to, že politik vlastní „dom“, ale aj

Nesrovnala či primátorky Prešova Andrey

nového dizajnu.

kde ten dom stojí, aký je veľký a koľko stál.

Turčanovej.

Všetky dáta sú bezplatne prístupné na
datanest.sk. Stiahnuť si ich (aj prostred‑

Svoje majetky a väzby zverejnilo tiež 15

níctvom API) môžu aj analytici a progra‑
mátori, ktorí by ich chceli použiť vo

CROWDSOURCING

svojich aplikáciách.

Na jeseň 2013 sme začali experimentovať

OTVORENÉZMLUVY.SK

s výpomocou dobrovoľníkov pri spracovaní
zmlúv Slovenského pozemkového fondu.

Projekt otvorenezmluvy.sk umožňuje ši‑

Cieľom bolo previesť zmluvy dostupné

rokej verejnosti kontrolovať štátne zmlu‑

iba na stránke Pozemkového fondu (bez

vy. Projekt, ktorý prevádzkujeme spolu

funkčného vyhľadávania) do vyhľadáva‑

s Transparency International Slovensko,

teľnej podoby. Práve v zmluvách Pozem‑

funguje od októbra 2011.

kového fondu sa totiž v minulosti podarilo

V roku 2014 sme sa starali najmä o jeho

odhaliť viaceré korupčné kauzy – napríklad

bezproblémové fungovanie a o zvyšovanie

známy prípad Veľký Slavkov.

povedomia o potrebe zverejňovať štátne

Vďaka obrovskej pomoci približne 150

zmluvy aj v iných krajinách.

dobrovoľníkov sme mali ku koncu roku

Pripojili sme sa napr. k medzinárod‑

2014 spracovaných 11 tisíc z celkových pri‑

nej kampani Stop Secret Contracts, ktorú

bližne 30 tisíc zmlúv.

organizuje prestížna organizácia Open

Zverejnenie prvej časti spracovaných

Knowledge. Cieľom kampane je podporiť

zmlúv plánujeme na prvý štvrťrok 2015.
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Biela vrana
ZUZANA PECHOČIAKOVÁ

V roku 2014 sme spolu s VIA IURIS pri‑
niesli už 7. ročník ocenenia Biela vrana.
Ocenenie je určené ľuďom, ktorí ukázali

detská lekárka, ktorá upozornila na bie‑

občiansku odvahu a potlačili osobné záuj‑

lenie zdravotnej dokumentácie malého

my v mene verejného prínosu, hodnôt či

pacienta a bola neskôr šikanovaná

princípov.

OLEG PASTIER (OCENENIE ZA DLHODOBÝ PRÍNOS)

Bielymi Vranami 2014 sa stali:

vydavateľ, ktorý bol pred Nežnou revo‑

ĽUBICA LAPINOVA

lúciou kľúčovou osobnosťou kultúrneho
a občianskeho samizdatu a žil pod neustá‑

bývalá kontrolórka Národného lesníckeho

lym dohľadom ŠTB

centra, ktorá odhalila závažné porušenia
zákona za viac než pol milióna eur a bola

Od roku 2008 sme tak ocenili už 22 bielych

prepustená.

vrán. Slávnostné odovzdávanie prebehlo
už tradične 17. novembra. Tentoraz ako
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hlavná časť Večera pre všímavých – veľké‑

pojednávaniach až po právnu pomoc. Viac

ho kultúrno‑spoločenského podujatia pri

ako kedykoľvek predtým sme si uvedomili,

príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie.

že pre vrany je neraz najdôležitejšia oby‑

Biele vrany prišlo podporiť viac ako 350

čajná ľudská podpora, keď je im ťažko.

ľudí. Laureáti tak mohli zažiť aj potlesk

Pre aktívnych ľudí, ktorí sa snažia meniť

a poďakovanie – nielen odvetu a kritiku,

našu krajinu k lepšiemu, sme pripravi‑

ktorej sú neraz vystavení. Nové biele vrany

li niekoľko školení a konzultácií: ako sa

pozval do prezidentského paláca pár dní

brániť šikanovaniu a psychickému nátla‑

po odovzdávaní aj prezident Andrej Kiska.

ku, ako sa brániť podozrivým výpovediam

V roku 2014 sme sa snažili príbehy bie‑

a ako zlepšiť svoju stratégiu a PR. Začali

lych vrán predstaviť čo najširšej skupine

sme tiež pracovať na analýze, ktorá mapuje

ľudí. Pripravili sme 9 diskusií s 10 biely‑

prekážky, ktorým čelia biele vrany a ďalší

mi vranami po celom Slovensku (vrátane

odvážni ľudia nahlasujúci nekalosti vo

niekoľkých stredných škôl, festivalu Poho‑

svojom pracovnom okolí, ako aj postupy,

da, či festivalu dokumentárnych filmov),

ktoré im pomáhajú. Publikácia, ktorá vyjde

zúčastnili sme sa 3 milých podujatí (Dobrý

v marci 2015, bude zároveň ponúkať návod

trh, Trnavský rínek, Vianočné Šafko), kde

pre tých, ktorí sa ocitnú v podobnej situá‑

sme predávali tričká a rozprávali sa s ľuď‑

cii.

mi o odvahe a usporiadali sme 5 výstav

V roku 2014 sme si uvedomili ešte jed‑

portrétov bielych vrán (Bratislava, Banská

nu dôležitú vec. Okrem toho, že nám ľudia

Bystrica, Košice).

často hovoria, ako ich biele vrany inšpirujú

Počas celého roka sme sa snažili byť

a dodávajú im nádej, sa výraz „biela vrana“

s bielymi vranami čo najčastejšie a keď to

začína objavovať ako synonymum pre od‑

potrebovali, poskytnúť im pomoc – od hľa‑

vážnych ľudí.

dania zamestnania, cez účasť na súdnych
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Diskusie
a eventy
40,6 : 59,4 – DISKUSIA SO SPOLUTVORCAMI
ÚSPECHU ANDREJA KISKU

Gabriel Hrustič porozprával, prečo nám
vládnu psychopati, publicista Martin M.
Šimečka sa zamyslel nad tým, kde urobili

Prekvapivý výsledok prezidentských volieb

disidenti v roku 1989 chybu, Zuzana Wienk

nás inšpiroval k tomu, aby sme sa na fes‑

prezradila, ako sa dá moci šliapať na päty,

tivale Pohoda porozprávali s ľuďmi, ktorí

komik Tomáš Hudák odhalil, ako sa dá

stáli za úspechom Andreja Kisku. Peter

skombinovať práca vo verejnoprávnom

Hajdin a Adam Znášik z reklamnej agentú‑

spravodajstve s kariérou komika a Miroslav

ry KOMPLOT Advertising prezradili, ako sa

Trnka z ESET‑u predstavil novú Nadáciu

tvoria kampane, čo je dôležité pre voličov

Zastavme korupciu.

a ako sa politickému nováčikovi podarilo
poraziť skúseného harcovníka. Debata

ZLET NA ŠAFKU

pritiahla vyše 100 ľudí.

Vianočnú párty pre našich priaznivcov

NETWORK NA POHODE – 4 PREDNÁŠKY O TOM,
V AKEJ KRAJINE ŽIJEME

sme spojili s podporou myšlienky multi‑
kultúrneho kreatívneho priestoru Šafko, za
ktorým stoja ľudia okolo iniciatívy Urban
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Na festivale Pohoda sme priniesli voľné

CONTACT. Šafko v tom čase čelilo veľkému

pokračovanie našej neformálnej konfe‑

tlaku na zrušenie zo strany nového vede‑

rencie Network z roku 2013. Psychológ

nia samosprávy.

27

sme hovorili o problémoch s korupciou,

——v septembri sme rozprávali na neformál‑
nej konferencii TEDxKošice

ktorým čelia krajiny Strednej Európy
——v máji sme prednášali o príprave stra‑

Konferencie,
podujatia,
prednÁŠky
——v januári sme moderovali diskusiu

——v októbri sme moderovali diskusiu

tégie pre naše open data projekty na

Prečo nám vládnu psychopati, ktorú

webinári, ktorý organizovala organizácia

organizovalo Slovenské národné divadlo

TABridge
——v októbri sme v Trenčíne debatovali
o občianskom aktivizme na diskusii Bez

——boli sme v porote slovenskej aj českej
Novinárskej ceny

krčmových rečí

——v máji sme v Prahe rozprávali o korupcii

——v októbri sme v Piešťanoch diskutovali

na konferencii Legacy of Totalitaria-

na debate Aktivista primátorom?

nism Today
——v novembri sme sa zúčastnili konferen‑
cie Civil Society Forum in Central and

——v máji sme v Dubline zúčastnili medzi‑

Eastern Europe v Rumunsku

národnej iniciatívy pre transparentné
vlády Open Government Partnership

——v marci sme sa tiež zúčastnili seminára

Komu slúžia súdy, ktorú organizovalo

o protikorupčných opatreniach v eu‑

Slovenské národné divadlo

rópskych investičných a štrukturálnych
fondoch

——vo februári sme na konferencii New
Media Inspiration v Prahe rozprávali

——na stretnutí open data komunity v Bra‑

o našich skúsenostiach so zverejňova‑

tislave OpenData.sk Meetup #2 sme

ním štátnych zmlúv

hovorili o prekážkach pri získavaní dát
od štátu

——počas roka sme sa zúčastnili viacerých
diskusií na stredných školách a na štu‑

——v apríli sme sa zúčastnili workshopu

dentskej konferencii

o štandardizácii otvorených dát v Lon‑
dýne, ktorý organizovala medzinárodná
organizácia Civicus

——v marci sme debatovali na diskusii
V akej krajine žijeme a vieme vôbec,
v akej krajine chceme žiť?, ktorú orga‑

——v apríli sme tiež vystúpili na World
Forum on Governance v Prahe, kde

nizovala verejná ochrankyňa práv
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ČÍSLA
CI TÁCI E
V M É DI ÁCH

TWEETY

510

V yš e 5 0 0 c i t ác i í v m é d i ác h
( ko m e n t áre a an al ýz y v c e l o š t át nyc h
m i e n ko t v o r nýc h d e n n í ko c h , v yhl ás e ni a
p re t l ač , t e l e v í z i u a roz hl as , t e l e v í z ne
a roz hl as o v é d i s ku s i e …

452

138

A LI AN C IA FA IR-P L AY

FAC E BOOKOVÉ
STAT U SY

141 124 104

A LI A N CI A FA IR-P L AY

34 16
VID EI Í

B IE L A VR A N A

DATA N E S T

8

BLOG OV

N E W S L E T T E R OV
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B IE L A V R A N A

33

D O K U M E N TOV

N ÁV Š T E V N O S Ť
W E BOV

17 724

7 484

32 273

195 869

103 541

29 889

FAI R-PLAY.S K

DATANE S T.S K

OT VO RE NE ZMLUV Y.S K

4 054

HE DV I G A.FAI R-PLAY.S K
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BI E LAVR AN A.SK

ZNAS I CHDAN I.SK

PO LI T I KAOPEN.SK

FINANCOVANIE
Inštitucionálnymi podporovateľmi Aliancie Fair‑play v roku 2014 bola zahraničná nadá‑
cia Open Society Institute, ktorá pokryla takmer 46 % nášho rozpočtu. Ďalším význam‑
ným zdrojom financovania našich aktivít boli EEA Granty, ktoré pokryli viac ako 29 %
rozpočtu. Ďalšími zdrojmi na podporu aktivít organizácie boli domáce nadácie, ktoré nás
podporili takmer 14 %, z 2 % z daní sme uhradili necelých 5 % výdavkov. Darmi, podporou
od ambasád, príspevkami od fyzických osôb a samofinancujúcimi aktivitami sme pokryli
zvyšné 6 % rozpočtu.
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Krytie výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2014 podľa jednotlivých zdrojov príjmov
Donorská organizácia

Prenesené
nevyčerpa‑
né finančné
prostriedky
z minulých
rokov

Výška grantu/
príjmu získaná
v roku 2014

Zostatok
nevyčerpaných
finančných
prostriedkov
prenesených do
roku 2015

Krytie výdavkov
vzťahujúcich sa
k roku 2014

Podiel na roz‑
počte

Open Society Institute 2013 vrátane kurzového
zisku

88,26 €

0,00 €

0,00 €

88,26 €

0,04%

Open Society Institute 2014 vrátane kurzového
zisku

0,00 €

98 834,86 €

0,00 €

98 834,86 €

43,30%

Open Society Institute 2015 vrátane kurzového
zisku

0,00 €

117 460,00 €

117 460,00 €

0,00 €

Open Society Institute – OpenData

0,00 €

20 238,56 €

15 794,68 €

4 443,88 €

1,95%

7 687,89 €

47 778,24 €

20,93%

33 215,00 €

0,00 €

3 658,14 €

16 862,46 €

EEA Grants – Nadácia otvorenej spoločnosti – projekt: Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom

55 466,13 €

EEA Grants – Nadácia otvorenej spoločnosti – projekt: Silní občania – zodpovedná moc

0,00 €

EEA Grants – Nadácia Ekopolis – projekt: Biela
Vrana*

33 215,00 €

20 520,60 €

NÁKLADY
ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR‑PLAY
V ROKU 2014

na open data projekty – datanest.sk, zna‑
Výdavky Aliancie Fair‑play poklesli opro‑

sichdani.sk a otvorenezmluvy.sk. Výdavky

ti predchádzajúcemu roku o približne

na ocenenie Biela Vrana tvorili takmer

40 000 €. Najväčšiu časť výdavkov v roku

12 % rozpočtu.

0,00 €

10 974,00 €

4 095,01 €

6 878,99 €

Nadácia ESET

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

4,38 %

0,00 €

133,10 €

0,00 €

133,10 €

0,06 %

na honoráre pre pracovníkov a dlhodo‑

1 846,96 €

0,00 €

0,00 €

1 846,96 €

0,81 %

bých spolupracovníkov. Ďalšiu význam‑

Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

20 000,00 €

8,76 %

Americká ambasáda

0,00 €

3 282,26 €

0,00 €

3 282,26 €

1,44 %

2% z dane prijaté v roku 2013 (vrátane kreditných
úrokov)

11 091,47 €

0,00 €

0,00 €

11 091,47 €

4,86 %

2% z dane prijaté v roku 2014 (vrátane kreditných
úrokov)

0,00 €

28 147,22 €

23 699,59 €

4 447,63 €

Open Knowledge Foundation – I. miesto – najlepšia opendata aplikácia

2 500,00 €

0,00 €

1 517,60 €

982,40 €

0,00 €

2 667,60 €

2 061,65 €

605,95 €

7 485,58 €

2 412,06 €

9 553,05 €

344,59 €

0,15 %

75,00 €

655,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

651,61 €

0,00 €

651,61 €

0,29 %

99 074,00 €

348 671,27 €

Nadácia Pontis – Dobrá krajina – Pátrači

Telekom Slovensko, a. s.
Príspevky od fyzických osôb a právnických osôb
Členské príspevky**
Iné - samofinancovanie (predaj tričiek Aliancie
Fair‑play), kreditné úroky, kurzové zisky, predaj
majetku, preplatky a reklamácie)
Spolu

218 742,61 €

0,43 %

2014, takmer 82 %, predstavovali výdavky

FINANCOVANIE ALIANCIE FAIR‑PLAY Z „2 %“
V ROKU 2014

nú položku tvorili výdavky na nájomné
vrátane energií a služieb, pretože Aliancia
Fair‑play nevlastní žiaden nehnuteľný

Časť výdavkov Aliancie Fair‑play v roku

majetok a priestory si prenajíma. Ďalšími

2014 bolo hradených z 2 %, ktoré organi‑

významnými položkami presahujúcimi

zácia prijala v roku 2013. Celková výška

5 % rozpočtu boli výdavky na konzultácie

prijatých 2 % v roku 2013 bola 15 469,35 €,

s externými expertmi v oblasti práva, IT,

z toho 11 091,81 € pokrývalo výdavky vzťa‑

tlmočníci, programátori, grafici, umelci

hujúce sa na rok 2014. Zvyšné finančné

a pod.

prostriedky v sume 4 378,52 € bolo použi‑
tých ešte v roku 2013.

228 272,66 €

* prenesené nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov v projekte Biela vrana financovaného z Nadácie Ekopolis (EEA Grants) bola znížená o 2000 € z dôvodu rozdielov medzi pôvodnou zmluvou a rozpočtom projektu. Rozdiel bol opravený dodatkom k zmluve.
** suma 730 € je súčasťou hospodárskeho výsledku roku 2014
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25 % rozpočtu. Skoro 14 % výdavkov išlo

7,39 %

EEA Grants - Nadácia Ekopolis – projekt: Crowdsorcing

Nadácia Pontis – Dobrá krajina – Biela Vrana

jekty watchdog a justícia, tvoril spolu cez

Časť výdavkov Aliancie Fair‑play v roku

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR‑PAY
V ROKU 2014 PODĽA PROJEKTOV

2014 bolo hradených z 2 %, ktoré orga‑
nizácia prijala v tom istom roku. Celko‑
vá výška prijatých 2 % bola 28 145,97 €,

Najväčšiu časť výdavkov v roku 2014 tvorili

z toho 4 447,63 € pokrývalo výdavky

výdavky na zabezpečenie chodu kancelá‑

vzťahujúce sa na rok 2014. Zvyšné finanč‑

rie – priblížne 42 %. Sú to spoločné vý‑

né prostriedky v sume 23 698,34 € + 1,25 €

davky na celú organizáciu ako nájomné,

(spolu 23 699,59 €) získaných z kreditných

účtovník, asistent, IT technik, audit a pod.

úrokov na bankovom účte bude organizá‑

Projekt investigatíva, ktorý zahŕňal pro‑

cia čerpať v roku 2015.
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Použitie 2 % prijatých v roku 2013 (za rok 2012)

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2014 podľa účelu použitia
Výdavky

Účel použitia

Suma

Honoráre pre pracovníkov a dlhodobých spolupracovníkov
Nájomné vrátane energií a služieb
Kancelárske potreby, drobný majetok, vybavenie

Web, IT (domény, hosting servera, softvér, IT vybavenie)
Konzultanti, experti, tlmočníci, grafici, programátori, umelci

Ochrana ľudských práv – Biela vrana

829,00 €

Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu

14 889 €

Ochrana ľudských práv – Biela vrana

172,00 €

Web a grafické práce na projekte Biela vrana

Právo na informácie – Projekt Datanest

3 146,81 €

Podpora šírenia informácií cez technologické projekty

541 €

Ochrana ľudských práv – Investigatíva a watchdog

1 032,00 €

Web a grafické práce na investigatíve a watchdogu

2 939 €

Ochrana ľudských práv – Investigatíva a watchdog

5 912,00 €

Expertné práce na investigatíve a watchdogu

11 745 €

Cestovné náhrady za dopravu, ubytovanie, diéty

Spôsob použitia

185 843 €

3 852 €

Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné)

Výška

Spolu

11 091,81 €

2 849 €

Občerstvenie na podujatiach, eventoch a pracovných stretnutiach

886 €

Organizovanie eventov, diskusií, súťaže a iných podujatí

3 145 €

Tlačiarenské služby

286 €

Ostatné *

1 296 €

Spolu

228 270 €

Použitie 2 % prijatých v roku 2014 (za rok 2013)
Účel použitia

Výška

Právo na informácie – Projekt Datanest

1 434,63 €

Podpora šírenia informácií cez technologické projekty

Ochrana ľudských práv – Investigatíva a watchdog

3 013,00 €

Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Spolu

4 447,63 €

* ostatné výdavky: bankové poplatky a provízie, debetné úroky, daň z úrokov, poplatky a kolky, kurzové straty, poistenie atď.
** rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené tým, že v tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2014 a vo výsledovke sú vykázané náklady organizácie. Napríklad odpisy vo
výške 1140,30 € sú nákladom, ale organizácia ich v roku 2014 nehradila, takže neboli výdavkom.

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair‑pay v roku 2014 podľa projektov
Výdavky

Suma

Organizácia

97 303 €

Investigatíva a watchdog, justícia

58 735 €

Open Data projekty – datanest, znasichdani, otvorenezmluvy.sk

31 294 €

Biela vrana

25 954 €

Politikaopen

5 412 €

Samofinancovanie

215 €

Kampane

555 €

Crowdsourcing

7 660 €

Vzdelávanie

1 143 €

Spolu

228 270 €

* rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené tým, že v tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2014 a vo výsledovke sú vykázané náklady organizácie. Napríklad odpisy vo
výške 1140,30 € sú nákladom, ale organizácia ich v roku 2014 nehradila, takže neboli výdavkom.
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Ľudia
V roku 2014 tvorilo náš tím 12 ľudí. Nie‑

Buranová, Eva Vozárová, Pavol Lacko,

ktorí venovali Aliancii takmer všetok čas,

Mirka Grófová (do júna), Eva Viteková (od

iní nám ako brigádnici pomáhali pár hodín

júla do septembra), Lenka Buranová (od

týždenne. Okrem toho sme mali niekoľ‑

septembra), Samuel Kováčik, Jakub Čevela,

kých stážistov a mnohých dobrovoľníkov.

Lukáš Jankovič (do marca), Tomáš Ružica

Na externej báze sme tiež spolupracovali

(od marca).

s desiatkami odborníkov, konzultantov
a spolupracovníkov.

STÁŽISTI

ZÁKLADNÝ TÍM ALIANCIE FAIR‑PLAY

Max Steuer a Barbora Majdišová

Zuzana Wienk, Rastislav Diovčoš, Peter

150 DOBROVOĽNÍKOV

Kunder, Ivan Gaža, Fero Pauliny, Lucia
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Ďakujeme
Ďakujeme všetkým donorom, organizáciám a inštitúciám doma i v zahraničí, s ktorými
udržujeme pracovné kontakty a tým, ktorí prispeli k úspechu našich projektov alebo nás
podporili prácou, službami, či podporou pro bono. Ďakujeme aj všetkým jednotlivcom,
ktorí podporili činnosť Aliancie Fair‑play. Ďakujeme, že stojíte pri nás a záleží vám na
tom, ako táto krajina vyzerá.
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Aliancia Fair‑play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava
Tel.: +421 220 739 919
Email: fairplay@fair‑play.sk
Web: www.fair‑play.sk
Facebook: facebook.com/alianciafairplay
Twitter: @alianciaFP
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.

