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2015 VÁHOSTAV
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E‑KARTIČKY TUNEL
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Výročná správa Aliancie Fair‑play za rok 2015

PROFIL
Aliancia Fair‑play je neziskové a ne‑

dej situácii do verejného života prinášať

stranícke občianske združenie, ktoré sa

nezávislý občiansky pohľad, ako aj rie‑

usiluje o to, aby túto krajinu spravovala

šenia vo verejnom záujme. Nezávislosť,

zodpovedná, transparentná a profesi‑

nestrannosť, odbornosť sú pre nás veľmi

onálna politická reprezentácia. Veríme,

dôležitými hodnotami. Preto máme na‑

že občianska spoločnosť môže na zmenu

stavené prísne kritériá pre udržanie našej

politikov a verejných činiteľov vplývať

misie a financovanie činnosti. Otvorenosť

vytváraním tlaku na zvýšenie etických

voči verejnosti v otázkach programu a fi‑

štandardov v politike, verejnej správe

nancií je pre nás veľkou prioritou. Väčši‑

a transparentnosti finančného prostredia,

nu zdrojov získava organizácia od domá‑

v ktorom politické strany pôsobia.

cich a zahraničných nadácií v otvorenej

Aliancia vznikla začiatkom roka 2002

súťaži projektov.

a odvtedy sa profiluje ako dlhodobý ob‑

Organizácia si prísne stráži progra‑

čiansky dozor nad správou vecí verejných

movú a názorovú autonómiu, nepodria‑

s dôrazom na politickú reprezentáciu.

ďuje sa žiadnemu vonkajšiemu vplyvu

V úsilí zlepšiť legislatívny, kontrolný

a nikdy by neprijala finančné zdroje, kto‑

a etický rámec oslovuje nezávislých od‑

ré by do tejto autonómie zasiahli alebo by

borníkov, štátne orgány, médiá a širokú

mohli ovplyvniť nezávislosť organizácie.

verejnosť.
Aliancia Fair‑play je akousi stálou
opozíciou voči moci a snaží sa v kaž‑
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Na Úvod
Tesne po vzniku Aliancie Fair‑play si

a podporu ľuďom, ktorí verejný záu‑

nikto z nás nevedel predstaviť, ako táto

jem postavili nad osobné istoty. Tisícky

organizácia bude vyzerať po 13-tich

sledujú našu činnosť a pomáhajú šíriť

rokoch fungovania. Chceli sme tvrdo

hodnoty, ktorým veríme. Desaťtisíce pod‑

pracovať, nastavovať zrkadlo politikom,

porili naše petície a pripomienky k záko‑

prinášať nové pohľady a riešenia vedúce

nom, čo znásobilo ich vážnosť a silu.

k pozitívnym zmenám. Čelili sme však

Aliancia Fair‑play už nie je organi‑

faktu, že sme len štyria, a pocitu, že ve‑

zácia, ktorú by tvorilo pár mien. Stala sa

rejnosť „naše“ témy príliš nezaujímajú.

súčasťou organizmu tvoreného z tisícov

S týmto nastavením sa prežitie Aliancie

ľudí šíriacich hodnoty slobody, rovnosti,

hoci len po dobu 5 rokov zdalo značne

spravodlivosti, tolerancie, otvorenos‑

nereálne.

ti a slušnosti – ľudí požadujúcich, aby

Prežili sme. No po 13-tich rokoch sme

tieto tvorili pevnú súčasť spoločenského

tu len vďaka tomu, že množstvo ľudí sa

a politického života. Ľudí, ktorí chcú žiť

dokázalo pripojiť k nášmu úsiliu. Stovky

v lepšej krajine.

dobrovoľníkov, odborníkov a umelcov

Pred rokmi sme nečakali ani to, že raz

priamo spolupracovali na tom, aby naša

u nás budú hľadať radu a pomoc medzi‑

práca bola kvalitnejšia a mala širší dopad.

národní experti, mimovládky a inštitúcie.

Stovky ľudí sa dokázali zísť na odovzdá‑

Dnes s nami spolupracujú – nielen tie

vaní Bielej vrany, aby prejavili súdržnosť

z rozvíjajúcich sa demokracií, ale aj z vy‑
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spelého sveta. Vnímame to ako signál, že

pravení urobiť niečo pre svet okolo nám

sme na dobrej ceste.

pomáhajú udržať si vieru v dobro a kraj‑

Našou prácou je hlavne skúmanie zly‑

šiu budúcnosť.

hania systému a jednotlivcov – a návrhy

Zvláštne poďakovanie patrí tým, ktorí

zmien. Týždne trávime na ministerstvách

nás podporujú aj finančne. Či už dvoma

rokovaniami o zmenách zákonov a dis‑

percentami z dane alebo priamymi plat‑

kusiami s expertmi. Venujeme sa však aj

bami. Bez tejto pomoci stoviek individu‑

konkrétnym prípadom, kde vidno ľaho‑

álnych darcov by Aliancia v tejto podobe

stajnosť, neschopnosť, zneužívanie moci

už dávno zanikla. Každý dar pre nás

a ich fatálne následky na osudy prostých

znamená záväzok nesklamať takto vyjad‑

ľudí. Žiaľ, napriek snahe im nedokážeme

renú dôveru.

vždy pomôcť.

Táto výročná správa je odpočtom našej

Jednoducho stres a tragické príbehy

práce za rok 2015. Tej, ktorú sme urobili

patria k našej každodennej práci. O to

s vami.

viac pre nás znamená podpora vyjadre‑
ná našimi sympatizantmi. Opakovane sa

Ďakujeme.

stretávame s obrovskou ochotou pomôcť
nám. Nesmierne si to vážime – ľudia pri‑
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TO NAJDôLEŽITEJŠIE
Z ROKU 2015
—— Priniesli sme viacero kľúčových zistení

—— Bojovali sme za to, aby politici nechali

v superkauze Váhostav. Ukázali sme,

Váhostav znášať jeho dlhy a neprená‑

že šéf Váhostavu bol tajnou eminen‑

šali ich na verejnú kasu.

ciou schránkových firiem.
—— Ocenili sme odvážne biele vrany:
—— Upozornili sme, že ozdravenie krachu‑

Zdravotnú sestru Magdalénu Kova‑

júceho Váhostavu mala strážiť neskú‑

čovičovú a doktora Alana Suchánka,

sená právnička s väzbami na jedného

reportéra Andreja Bána a kňaza Anto‑

z veriteľov; aj že firmám blízkym

na Srholca.

Váhostavu záhadne nechýbali peniaze.
—— Upozornili sme, že predražená konfe‑
—— Poukázali sme so slovensko.digital na

rencia TechMatch vyzerá ako vopred

zbytočné e‑kartičky poistenca za 20

dohodnutý obchod a podali sme trest‑

miliónov eur. Štát ich nákup predbež‑

né oznámenie. Šéf agentúry odstúpil

ne zastavil.

a polícia začala trestné stíhanie.

—— Ukázali sme, že veľké finančné prob‑

—— Zverejnili sme 22 tisíc zmlúv Pozem‑

lémy – a veľkú pomoc od štátu – mala

kového fondu. Vyhľadávanie škanda‑

v minulosti aj iná firmy Juraja Širokého.

lóznych zmlúv nikdy nebolo jedno‑
duchšie.
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—— Ukázali sme, že revolučný nástroj

—— Ukázali sme, ako cyperské firmy ob‑

boja proti korupcii má vážne trhliny –

chádzajú protischránkový zákon. Úrad

z Centrálneho registra zmlúv mizli

pre verejné obstarávanie nám sľúbil,

zmluvy.

že podozrivý tender preverí.

—— Podporili sme hokejistov bojujúcim za

—— Ukázali sme, že protischránkový zákon

férové pravidlá v slovenskom hoke‑

v skutočnosti nefunguje a majitelia

ji. Spájali sme komunity z rôznych

ostávajú skrytí.

svetov, ktoré sa snažia zlepšiť našu
krajinu, no narážajú na korupciu či

—— Bojovali sme za lepší infozákon;

mocenské záujmy.

pripomienkovali sme novelu Zákona
o verejnom obstarávaní, aby zúžila

—— Vydali sme unikátnu e‑knihu, ktorá

priestor pre podvodníkov.

mapuje prekážky, ktorým čelia odváž‑
ni ľudia, ktorí bojujú proti korupcii či

—— Prevádzkovali sme služby, ktoré

neprávostiam.

ľuďom uľahčujú verejnú kontro‑
lu a umožňujú pozrieť sa štátu pod

—— Odhalili sme, že milióny z eurofondov

pokrievku: datanest.sk, znasichdani.sk

na čisté cesty sa stratili v predraže‑

a otvorenezmluvy.sk.

ných a nezmyselných nákupoch.
—— Hovorili sme o problémoch diploma‑
—— Upozornili sme, že štát zbytočne

tom, zahraničným delegáciám i kon‑

vyhodil milióny na e‑schránky, ktoré

trolórom.

drvivá väčšina úradov vôbec neotvára.
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INVESTIGATÍVA
A WATCHDOG
KAUZA ROKA: KONTROVERZNÉ OZDRAVOVANIE
VÁHOSTAVU

ZBYTOČNÉ E‑KARTIČKY POISTENCA
Spojili sme sa s IT expertmi zo

Priniesli sme závažné odhalenia v kauze

slovensko.digital, aby sme stopli zby‑

Váhostav. Stavebný gigant chcel v roku

točný nákup e‑preukazov zdravotného

2015 pochybne škrtnúť svoje dlhy. Zve‑

poistenia za desiatky miliónov eur. Štát

rejnili sme dôkaz o tom, že riaditeľ Vá‑

už má moderný občiansky preukaz s či‑

hostavu v minulosti pracoval pre schrán‑

pom, ktorý by vedel pokryť aj pacientov.

ky, ktoré od neho pri oddlžovaní žiadali

Zodpovedným ministerstvám sme poslali

peniaze. Na naše zistenie odkazovala

podnety, aby nákup zvážili. Neskôr ho

väčšina mienkotvorných médií. Upozor‑

kritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad.

nili sme aj na to, že ozdravenie strážila

V roku 2016 štát projekt stopol a hľadá

mladá neskúsená právnička so sporný‑

efektívnejšie riešenie.

mi väzbami. Proces celkom neustriehla,
jeden z veriteľov bol zvýhodnený až do

EUROFONDOVÝ BIZNIS S ČISTÝM VZDUCHOM

momentu, kým sme ho neodhalili my. Na
právničku sme podali podnet advokát‑
skej komore, o prešľape pri zvýhodnení

Pozreli sme sa na eurofondy, ktoré tiekli

sme informovali súd. V kampaniach sme

na čistenie zaprášených ciest a našli stá‑

žiadali vyvodenie zodpovednosti.

tisícové predraženia. Niektoré obce platili
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DERAVÝ CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV

za zametacie autá dvojnásobok českej
ceny. Iné nakupovali stroje za státisíce,
hoci nimi čistili minimum ciest. Naše

Otestovali sme, ako funguje Centrálny

zistenia sme zhrnuli vo veľkej analýze,

register zmlúv, ktorý má byť kladivom na

kde ponúkame aj riešenia.

korupciu. Vďaka webu otvorenezmluvy.sk
vieme zistiť, či štát spätne nemenil
zmluvy, ktoré už raz povinne zverejnil.

CESTOVANIE V ČASE PRI KAUZE TECHMATCH

Preverili sme stovky zmlúv a našli mani‑
puláciu s obsahom, prílohami aj vodítka‑

Preskúmali sme tender na startupovú

mi na vyhľadávanie. Na problém registra,

konferenciu TechMatch a našli indície,

ktorému chýba strážca, sme upozornili vo

že obchod mohol byť vopred dohodnutý.

veľkom materiáli. Pri rokovaniach o no‑

Tender organizovala štátna agentúra Slo‑

vom infozákone sme bojovali za zlepše‑

vak Business Agency. V čase, keď ešte len

nia.

hľadala organizátora, ktorý na konferen‑
ciu zoženie firmy, partner z USA hlásil,

ZHOVIEVAVOSŤ ŠTÁTU K OLIGARCHOM

že ich už má dávno potvrdené. Podali sme
podnet na Úrad pre verejné obstarávanie
a trestné oznámenie na políciu, ktorá

Český súd opisuje podnikateľa Juraja

začala stíhanie.

Širokého ako „spolupracovníka“ v kauze

10

vytunelovaných harvardských fondov.

čanov a inštitúcií ich ku koncu roka 2015

Hlavný strojca podvodu Viktor Kožený

nevyužívala.

dostal od Čechov desať rokov natvrdo. My
sme zistili, že slovenská polícia Širokého
aktivity z tohto obdobia nikdy ani nevy‑
šetrovala.
Široký sa tvrdej ruky štátu nemusel
báť ani pri biznise firmy z jeho portfólia
s mestom Bratislava. Mesto s ňou založilo
novú spoločnosť, aby spolu prevádzkovali
športoviská. Zistili sme však, že v ob‑
chode ťahalo za kratší koniec. Zlyhávalo
v dozornej rade, neustriehlo konflikty
záujmov pri zákazkách a nadmieru ústre‑
tové bolo aj pri prenájme pozemkov.

NEFUNKČNÝ PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON
Po viacerých kauzách sa štát zaprisahá‑
val, že stopne biznis schránok so štátom.
Nový zákon mal priniesť viac informácií
o majiteľoch firiem, ktoré súťažia v ten‑
droch. Preskúmali sme dvadsiatku súťaží
a prišli na to, že schránky sa obávať ne‑
musia. Nové povinnosti si mnohé splnili
čestným prehlásením, z ktorého sa verej‑
nosť veľa nedozvedela. Preto sme podali
podnet na Úrad pre verejné obstarávanie,
aby sporný postup preveril.

NEVYUŽÍVANÉ E‑SCHRÁNKY ZA MILIÓNY
V priebehu posledných rokov dostal
každý občan, firma a úrad elektronickú
schránku. Projekt za milióny mal zrýchliť
komunikáciu so štátom. Mal, ale ne‑
zrýchlil. Zistili sme totiž, že väčšina ob‑
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LEGISLATÍVNE
NÁVRHY
NÁVRHY PRE LEPŠIE VEREJNÉ OBSTARÁVANE

rozporové konanie k zákonu. Argumen‑
tovali sme v prospech väčšieho rozsahu

Pripomienkovali sme nový Zákon o ve‑

zverejňovaných dát a ich väčšej kvality.

rejnom obstarávaní. Navrhli sme dvadsať

Novela bola zastavená v medzirezortnom

vylepšení, ktoré by do tendrov vniesli

pripomienkovom konaní a nedostala sa

viac transparentnosti a zúžili priestor

na vládu.

podvodníkom. Žiadali sme zverejňovanie
subdodávateľov, automatické sprístupňo‑
vanie dát či dlhší prístup ku kľúčovej do‑
kumentácii. Jednu z našich pripomienok
si Úrad pre verejné obstarávanie osvojil.

NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE
K INFORMÁCIÁM
Naďalej sme sledovali prípravu vlád‑
nej novely Zákona o slobodnom prí‑
stupe k informáciám. Absolvovali sme
stretnutie s ministrom spravodlivosti aj
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ŽIADOSTI
O INFORMÁCIE
A SÚDY
Našu prácu by sme nemohli robiť bez

—— Podali sme podnet a sťažnosť na Úrad

desiatok infožiadostí, odvolaní, podnetov,

pre verejné obstarávanie, aby preskú‑

žalôb a niekedy, žiaľ, aj súdnych sporov.

mal projekt NASES.

V roku 2015 sme poslali na úrady v prie‑
mere jednu infožiadosť každý pracovný

—— Žiadali sme o nahliadnutie spisu

týždeň.

v kauze reštrukturalizácie Váhostavu.

—— Podali sme 41 žiadostí o poskytnutie

—— Monitorovali sme spor Štefana Ha‑

informácií a niekoľko odvolaní, ktoré

rabina na ochranu osobnosti aj voľbu

sme využili najmä v investigatíve.

nových sudcov Ústavného súdu.

—— Parlamentnému zhromaždeniu Rady
Európy sme zaslali naše výhrady
k zvoleniu Aleny Poláčkovej za sudky‑
ňu Európskeho súdu pre ľudské práva.
—— Požiadali sme Ministerstvo finan‑
cií, aby začalo finančnú kontrolu pri
zmluvách riadne nezverejnených
v Centrálnom registri.
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Biela vrana
V roku 2015 sme spolu s VIA IURIS pri‑

ANDREJ BÁN

pravili už 8. ročník ocenenia Biela vrana.

ocenenie za dlhodobý prínos

Ocenenie je určené ľuďom, ktorí ukázali
občiansku odvahu a potlačili osobné zá‑

známy fotograf a reportér, ktorý nielen

ujmy v mene verejného prínosu, hodnôt

poskytuje svedectvo o problémoch, ale

či princípov. Laureátov vyberala Rada

pokúša sa ľuďom v humanitárnych krí‑

Bielej vrany.

zach aj aktívne pomáhať. V ostatnom čase
sa venuje najmä téme utečencov.

Bielymi vranami 2015 sa stali:

ANTON SRHOLEC

ALAN SUCHÁNEK A MAGDALÉNA
KOVAČOVIČOVÁ

ocenenie za dlhodobý prínos
zakladateľ resocializačného centra, ktoré

doktor Suchánek a zdravotná sestra

dlhodobo pomáha bezdomovcom; dlho‑

Magdaléna Kovačovičová sa ako členovia

ročný predseda Konfederácie politických

správnej rady nemocnice v Piešťanoch

väzňov a všeobecne akceptovaná morálna

postavil proti nákupu predraženého CT

a spoločenská autorita.

prístroja.
Večer bielych vrán sa už tradične ko‑
nal 17. novembra. V ostatných rokoch

15

16
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

nám bolo v priestoroch klubu KC Dunaj
už trochu tesno, rozhodli sme sa pre‑
to presunúť do Mestského divadla P. O.
Hviezdoslava. Staré aj nové biele vrany
tak mohli zažiť potlesk a poďakovanie od
takmer 500 ľudí vrátane prezidenta SR
Andreja Kisku.
Večer Bielych vrán bol aj tento rok
súčasťou legendárneho Večera pre vší‑
mavých, ktorým si pripomíname a osla‑
vujeme výročie Novembra ’89. V rámci
Večera sme pripravili dve debaty s lau‑
reátmi ocenenia a zahrali kapely Allstar
Refjúdží Band a Ďuďovci, ktoré okrem
hudby priniesli aj kus „bielovranového“
človečenstva.
Príbehy bielych vrán sme čo najviac
približovali ľuďom. V spolupráci s fil‑
mármi sme natočili videá o príbehoch
nových laureátov aj krátke video o živote
niektorých bielych vrán z predchádzajú‑
cich ročníkov. Portréty bielych vrán sme
vystavili na festivaloch Pohoda a Divadel‑
ná Nitra a v septembri sme sa zúčastnili
podujatia Dobrý trh, kde sme predávali
tričká s motívom Bielej vrany a rozprá‑
vali sa s ľuďmi o príbehoch jednotlivých
laureátov.
Počas celého roka sme sa snažili bie‑
lym vranám čo najviac pomáhať (hľa‑
danie zamestnania, účasť na súdnych
pojednávaniach, právna pomoc a pod.)
a poskytovať im ľudskú podporu. Na jar
sme zverejnili unikátnu e‑knihu Jeden za
všetkých, nikto za jedného. Mapuje pre‑
kážky, ktorým čelia odvážni ľudia, ktorí
bojujú proti korupcii či neprávostiam.
Zároveň môže slúžiť ako návod pre tých,
ktorí sa ocitnú v podobnej situácii.
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ
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DÁTOVÉ PROJEKTY
V roku 2015 sme v dátach žili najmä ex‑

kového fondu. Ide o zmluvy, ktoré dosiaľ

perimentovaním a skúšaním. Začali sme

neboli na webe dostupné v podobe, ktorá

pracovať s novými datasetmi, predovšet‑

by umožňovala efektívnu verejnú kon‑

kým s Registrom účtovných závierok. Ten

trolu. Pritom práve predaje a prenájmy

sa okamžite stal neoceniteľným zdrojom

štátnej a reštituovanej pôdy sú jedným

informácií pre viaceré kauzy, ktorým sme

z najväčších potenciálnych ložísk korup‑

sa venovali – najmä pri skúmaní biznisu

cie, čo v minulosti potvrdila napríklad

spoločností Plastika a reštrukturalizácie

kauza Veľký Slavkov.

Váhostavu.

Náš prístup k spracovaniu obrovské‑

V máji sme spojili sily s Nadáciou

ho množstva zmlúv vďaka práci dobro‑

Zastavme korupciu a usporiadali Hac‑

voľníkov – tzv. crowdsourcing – neskôr

kathon, ktorého úlohou bolo hľadať cesty,

prispel k medzinárodnému projektu mi‑

ako dáta lepšie využívať v praxi. Sedem

movládnej organizácie The Engine Room,

tímov vymyslelo za dva dni viacero inšpi‑

ktorá pripravila toolbox práve na riešenie

ratívnych prototypov – najlepšie nápady

tohto typu výziev. Aliancia Fair‑play bola

sa zamerali na vizualizáciu korupčných

pri tom a prípravu toolboxu konzultovala.

vzťahov a katastrálne dáta.

Najväčšie výzvy, ktoré pred nami

S pomocou vyše stovky dobrovoľníkov

v tomto období stáli, však boli strategic‑

sme do vyhľadávateľnej podoby spraco‑

ké. Veľkú časť roka sme venovali mapo‑

vali 22 tisíc zmlúv Slovenského pozem‑

vaniu prostredia, skúmali sme potreby
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nášho investigatívneho tímu aj prefe‑
rencie ľudí, ktoré naše dátové projekty
používajú. Zároveň sme si kládli kľúčo‑
vé otázky ako dáta nielen mať, ale ich
čo najlepšie aj využívať a reálne s nimi
„meniť svet“. Proces uvažovania, kde
a ako nám dáta môžu pomôcť systémovo
šetriť peniaze a presadzovať lepšie pra‑
vidlá, si so sebou berieme aj do ďalšieho
roka.

DLHODOBO VÁM PRINÁŠAME ŠTÁTNE
A INÉ DÁTA V TÝCHTO PROJEKTOCH:
ZNASICHDANI.SK
Ktorí podnikatelia a firmy sú úspešní v získavaní biznisu od štátu? ZNašichdaní.sk
odpovie.
DATANEST.SK
13 rokov zbierame informácie o peniazoch
v politike, štátnych zákazkách, dotáciách
a ďalších miestach, kde verejné peniaze
prechádzajú do súkromných rúk.
OTVORENEZMLUVY.SK
Hľadajte a čítajte štátne zmluvy jednoduchšie.
POLITIKAOPEN.SK
Unikátny priestor, kde môžu politici a kandidáti zverejňovať podrobné informácie
o svojom majetku a väzbách nad rámec
deravého zákona.
FOTO: JANA MAKROCZY
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Diskusie,
eventy
a Kampane
KAUZA VÁHOSTAV: PETÍCIA, PROTEST,
DISKUSIA

sing, Ján Kovalčík z INEKO a Peter Kun‑
der z Aliancie Fair‑play.

Na jar sme vytvárali tlak na vládu, aby

ODHAĽ NOVÚ GORILU: KURZ INVESTIGATÍVNEJ
ŽURNALISTIKY

našla primerané riešenie kauzy Váhostav.
Zorganizovali sme online petíciu Širo‑
kého dlhy Širokému. Verejnosť poslala
premiérovi Robertovi Ficovi vyše 5700

Na jeseň sme v spolupráci s Českým

emailov, v ktorých žiadali vyvodenie

centrom pro investigativní žurnalistiky

zodpovednosti. V deň kľúčovej schôdze

rozbehli dlhodobý kurz pre študentov

veriteľov Váhostavu sme na mieste ich

a novinárov juniorov. V októbri sme pre

stretnutia demonštrovali a upozorňovali

cca 40 záujemcov pripravili celodenný

veriteľov na schránkové firmy figurujúce

seminár o investigatíve na Slovensku i za

v kauze.

jeho hranicami pod vedením špičkových

Na festivale Pohoda sme v plnom

európskych investigatívnych novinárov

stane debatovali o najväčšej kauze roka

z Organized Crime and Corruption Repor‑

2015 – čo vypovedá o spoločnosti a ako sa

ting Project a známych novinárov a ana‑

z nej dá poučiť. Diskutovali Andrej Leon‑

lytikov z Čiech a Slovenska. V decembri

tiev z právnickej kancelárie TaylorWes‑

sme pokračovali intenzívnym 5-dňovým
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MIKLOŠ, TRUBAN, LELOVSKÝ: VYHODILI SME NA
INFORMATIZÁCIU MILIARDU?

tréningom. Kurz bude s tými najlepšími
pokračovať v januári až júni 2016 mento‑
ringom v redakciách slovenských médií.

Slovensko.sk, TechMatch a ďalšie pro‑
jekty kazia meno IT branži a vedú k po‑

HANDZUŠOVCI, VYDRŽTE!

dozreniam z miliardového mrhania.
V spolupráci s Denníkom N sme koncom

Začiatkom októbra sme spustili petíciu na

novembra pripravili diskusiu, ktorá sa

podporu hokejistov okolo Michala Han‑

pýtala, či je to naozaj také zlé a kto je za

dzuša, ktorí protestovali proti neférovým

to zodpovedný. Debatovali bývalý minis‑

pomerom v slovenskom hokeji. Petíciu

ter financií Ivan Mikloš, šéf Websupportu

za krátky čas podporilo vyše 6000 ľudí

a aktivista Michal Truban a prezident

vrátane mnohých osobností z kultúrneho

IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

a spoločenského života. Hokejisti vyslali

Debata pritiahla cca 120 ľudí, mnohí ďalší

pozitívny signál presahujúci hranice toh‑

sledovali diskusiu on‑line.

to športu. Veríme, že princípy, za ktoré
bojujú, sa budú čoraz viac uplatňovať aj
v iných sférach slovenskej spoločnosti.
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FOTO: LUCIA KOTRHOVÁ

PREČO NÁS TAK ROZDEĽUJE REFERENDUM A INÉ
MORÁLNE OTÁZKY?

či naša morálka stojí viac na objektívnych
hodnotách alebo jej viac kraľujú podve‑
domie a predsudky.

Na jar sme v spolupráci s Činohrou SND
pripravili diskusiu o morálke s filozofom
Egonom Gálom, psychiatrom Jozefom
Haštom a hudobníkom Michalom Kaščá‑
kom. Rozprávali sme sa o tom, na akých
pilieroch stojí morálka, prečo nás rozde‑
ľuje do znepriatelených táborov a prečo
nedokážu mierumilovne diskutovať.

MORÁLKA: SME ŠIMPANZ ČI VČELA? DOBRÍ ČI
ZLÍ?
Na jarnú debatu z SND sme nadviazali
v lete na festivale Pohoda. S filozofom
Egonom Gálom a psychiatrom Jozefom
Haštom sme hľadali odpoveď na otázku,
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Konferencie,
podujatia,
prednÁŠky
—— Zúčastnili sme sa prestížneho celosve‑

—— Na konferencii TEDxBratislava sme

tového summitu Open Government

rozprávali o odvahe a príbehoch bie‑

Partnership v Mexiku.

lych vrán.

—— Na významnej UNDP konferencii ICT‑

—— V Berlíne sme sa zúčastnili na Opend‑

4Development v Istanbule sme rozprá‑

bugets.eu workshop on the Democra‑

vali o tom, prečo otvárať štátne dáta.

tization of Fiscal Policy.

—— Na dvojdňovom workshope medziná‑

—— V porote českej súťaže Achillova data

rodnej iniciatívy Follow The Money

sme hodnotili investigatívne práce

sme hovorili o našom prístupe k získa‑

študentov.

vaniu dát s pomocou dobrovoľníkov.
—— Boli sme pozvaní na odovzdávanie
—— Na celoeurópskom školenie policajtov

ocenenia Whistleblower of the Year

CEPOL sme prednášali ako využívať

Award v Tunisku, ktoré je priamo in‑

dáta na odhaľovanie prania špinavých

špirované našou Bielou vranou.

peňazí.
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FOTO: MARTIN HABURAJ

—— Na regionálnej protikorupčnej konfe‑

—— počas roka sme viackrát debatovali na

rencii organizovanej UNDP sme zdie‑

stredných a vysokých školách.

ľali naše skúsenosti s otváraním zmlúv
a dát o verejnom obstarávaní.

—— V decembri sme boli vo Varšave na
stretnutí siete stredoeurópskych orga‑

—— V apríli sme sa zúčastnili stredoeuróp‑

nizácií pracujúcich s open data Trans‑

skej konferencie Personal Democracy

parenCEE.

Forum o spoločnosti a inováciách.
—— Vystúpili sme na Seminári k imple‑
—— V novembri sme na Slovak Compliance

mentácii registra zmlúv v Poslaneckej

Days prednášali o našich skúsenos‑

sněmovne České republiky.

tiach s otvorenými dátami.
—— Na jar sme sa v Londýne zúčastnili
konferencie TICTeC 2015, ktorá sa ve‑
novala inováciám v transparentnosti
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ČÍSLA
CITÁCIE
V MÉDIÁCH

18
B LO GOV

543

4 310 14

TL AČOVÉ S PRÁV Y

150 12

DOB ROVOĽN ÍKOV

N EWS LETTE ROV

Ž I A D O ST Í O I N FO RM ÁC I E

P O D N E TOV ÚRA D O M
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14

D O KUM E N TOV

166 264

FACE B OO KOVÝCH
STATUS OV

ko m en tá re a a n a lýzy v celo š tá t n ych
m ien ko t vo r n ých d en n íko ch , v y h lá s en ia
p re t la č, tele v íz iu a roz h la s , roz h ovo r y
a d is ku s ie…

TWEETOV
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VIDEIÍ

NÁVŠTEVNOSŤ
WEBOV

13 570

7 834

59 041

169 901

91 136

6 069

FA I R- P L AY.S K

DATA N E ST.S K

OTVO RE N E Z M LUV Y.S K

2 327

HEDVI GA .FA I R- P L AY.S K
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B I E L AV RA N A .S K

Z N A S I C H DA N I .S K

P O L I T I KAO P E N .S K

FINANCOVANIE
Inštitucionálnymi podporovateľmi Aliancie Fair‑play v roku 2015 bola zahraničná
nadácia Open Society Institute, ktorá pokryla takmer 49 % nášho rozpočtu. Ďalším
významným zdrojom financovania našich aktivít boli EEA Granty (tzv. Nórske fondy),
ktoré pokryli viac ako 20 % rozpočtu. Ďalšími zdrojmi na podporu aktivít organizácie
boli 2 % z daní, ktoré tvorili 14 %, ambasády uhradili takmer 10 % výdavkov, domáce
nadácie nás podporili takmer 7 %.
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Krytie výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2015 podľa jednotlivých zdrojov príjmov
Donorská organizácia

Prenesené
nevyčerpa‑
né finančné
prostriedky
z minulých
rokov

Výška grantu/
príjmu získaná
v roku 2015

Zostatok
nevyčerpaných
finančných
prostriedkov
prenesených do
roku 2016

Krytie výdavkov
vzťahujúcich sa
k roku 2015

Podiel na roz‑
počte

Open Society Institute 2015

117 460,00 €

0,00 €

17 413,82 €

100 046,18 €

42,02%

Open Society Institute 2016

0,00 €

23 390,72 €

23 390,72 €

0,00 €

0,00 %

15 794,68 €

0,00 €

0,00 €

15 794,68 €

6,63 %

EEA Grants (správcom bola Nadácia otvorenej
spoločnosti) – projekt: Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom

7 687,89 €

0,00 €

0,00 €

7 687,89 €

3,23 %

EEA Grants – (správcom bola Nadácia otvorenej
spoločnosti) – projekt: Silní občania – zodpovedná
moc

33 215,00 €

0,00 €

536,52 €

32 678,48 €

13,72 %

EEA Grants – (správcom bola Nadácia Ekopolis) –
projekt: Biela Vrana1

3 658,14 €

0,00 €

0,00 €

3 644,54 €

1,53 %

EEA Grants – Nadácia Ekopolis – projekt: Crowdsorcing2

4 095,01 €

0,00 €

0,00 €

4 091,63 €

1,72 %

EEA Grants – Nadácia otvorenej spoločnosti –
partnerstvo so Združením Sudcovia za otvorenú
justíciu

0,00 €

716,92 €

716,92 €

0,00 €

0,00 %

Nadácia ESET

0,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 %

Nadácia Pontis – Dobrá krajina3

0,00 €

398,57 €

0,00 €

398,57 €

0,17 %

Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko

0,00 €

21 000,00 €

5 000,50 €

15 999,50 €

6,72 %

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na
Slovensku

0,00 €

50 696,39 €

29 195,40 €

21 500,99 €

9,03 %

Veľvyslanectvo Veľkej Británie a Severného Írska

0,00 €

4 050,00 €

3 650,00 €

400,00 €

0,17 %

2% z dane prijaté v roku 2014 (vrátane kreditných
úrokov)4

23 699,59 €

0,00 €

0,00 €

23 700,56 €

9,95 %

2% z dane prijaté v roku 2015 (vrátane kreditných
úrokov)

0,00 €

21 301,26 €

10 862,76 €

10 438,50 €

4,38 %

Open Knowledge Foundation – I. miesto – najlepšia opendata aplikácia

1 517,60 €

0,00 €

1 017,60 €

500,00 €

0,21 %

Telekom Slovensko, a. s.

2 061,65 €

0,00 €

839,00 €

1 222,65 €

0,51 %

Príspevky od fyzických osôb a právnických osôb5

9 553,05 €

14 261,83 €

0,00 €

0,00 €

0,00 %

Členské príspevky6

0,00 €

450,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 %

Iné – samofinancovanie (kreditné úroky, kurzové
zisky, predaj majetku)

0,00 €

9 041,54 €

0,00 €

0,00 €

0,00 %

218 742,61 €

165 307,23 €

112 623,24 €

238 104,17 €

Open Society Institute – OpenData

Spolu

1 Nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov v projekte Biela vrana financovaného z Nadácie Ekopolis (EEA Grants) boli v sume 13,60 € nepoužité a vrátené.
2 Nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov v projekte Crowdsourcing financovaného z Nadácie Ekopolis (EEA Grants) boli v sume 3,38 € nepoužité a vrátené.
3 398,57 € prišlo na účet v roku 2015. Darcovia na Dobrej krajine darovali Aliancii Fair‑ play v roku 2015 ďalších 6 483,60 €. Táto suma prišla na účet Aliancie Fair‑ play až v roku 2016, preto budú vykáza‑
né až vo výročnej správe za rok 2016.
4 Suma čerpania vrátane kreditných úrokov.
5 Suma je súčasťou výsledku hospodárenia.
6 Suma 450 € je súčasťou hospodárskeho výsledku roku 2015.
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V roku 2015 sme zÍskali
finanČnÉ prostriedky
na svoje aktivity aj od
vyŠe 450 individuÁlnych
darcov.
VŠetkÝm veĽmi pekne
Ďakujeme, veĽmi si ICH
pomoc vÁŽime.

Individuálni darcovia v roku 2015
Dary

Suma

Dary cez systém darujme.sk a ludialudom.sk

9 861,99 €1

Dary cez dobrakrajina.sk

6 882,17 €2

Dary poslané priamo na účet Aliancii Fair-play

2 809,30 €3

Spolu

19 553,46 €

1 Cez 200 darov od vyše 170 darcov. 9116,99 € prišlo v priebehu roku 2015 a 745 € prišlo na účet v januári 2016 (dary však boli poukázané ešte v roku 2015).
2 Cez 300 darov od vyše 250 darcov. V sume je započítaný aj bonus 1000 € od Nadácie Pontis, ktorý Aliancia Fair‑ play dostala na základe toho, že v kampani 24-ho‑
dinovka pre Dobrú krajinu získala najviac peňazí od individuálnych darcov. 398,57 € prišlo na účet v roku 2015 a suma 6483,60 € prišla na účet v roku 2016 (dary
však boli poukázané ešte v roku 2015).398,57 € prišlo na účet v roku 2015. Darcovia na Dobrej krajine darovali Aliancii Fair‑ play v roku 2015 ďalších 6 483,60 €.
Táto suma prišla na účet Aliancie Fair‑ play až v roku 2016, preto budú vykázané až vo výročnej správe za rok 2016.
Konečná suma môže byť mierne nižšia, keďže v sume sú započítané aj tzv. matchingové dary, ktorých zotrvanie v systéme darov závisí od toho, či darca daruje
dar minimálne 3× počas troch za sebou idúcich kalendárnych mesiacov. Matchingovú kampaň odštartovala Nadácia Pontis 27. 12. 2015, v čase písania tejto časti
výročnej správy (11. 3. 2016) teda ešte nebolo jasné, či všetky matchingové dary ostanú započítané.
3 Takmer 150 darov od vyše 50 darcov.

Individuálni darcovia nad 500 €*
Meno darcu
Anton Zajac
Lenka Krajnáková
Eduard Matúš
Martin Sukupčák

*

Pri daroch nad 500 € zverejňujeme podľa našich pravidiel prijímanie darov aj meno a priezvisko darcu. V tabuľke uvádzame iba darcov, ktorí nám dary dali cez
darujme.sk/ludialudom.sk alebo nám poslali peniaze priamo na účet Aliancie Fair‑ play a boli teda oboznámení s naším pravidlom, že zaslaním daru súhlasia so
zverejnením svojho mena a priezviska pri dare nad 500 €. Kompletný zoznam darcov, ktorí nám darovali peniaze cez dobrakrajina.sk, nájdete tu (v časti Archív).

NÁKLADY
ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR‑PLAY
V ROKU 2015

sk, znasichdani.sk a otvorenezmluvy.sk.
Výdavky na ocenenie Biela vrana tvorili
takmer 6 % rozpočtu a projekt Crowd‑

Výdavky Aliancie Fair‑play vzrástli

sourcing bol na úrovni takmer 2 % roz‑

oproti predchádzajúcemu roku o pri‑

počtu.

bližne 10 000 €. Najväčšiu časť výdavkov
v roku 2015, takmer 82 %, predstavovali

FINANCOVANIE ALIANCIE FAIR‑PLAY Z „2 %“
V ROKU 2015

výdavky na honoráre pre pracovníkov
a dlhodobých spolupracovníkov. Ďalšiu
významnú položku tvorili výdavky na
nájomné vrátane energií a služieb, pre‑

Časť výdavkov Aliancie Fair‑play v roku

tože Aliancia Fair‑play nevlastní žiaden

2015 bolo hradených z 2 %, ktoré or‑

nehnuteľný majetok a priestory si pre‑

ganizácia prijala v roku 2014. Celková

najíma. Ďalšími významnými položkami

výška prijatých 2 % v roku 2014 bola

presahujúcimi 5 % rozpočtu boli výdav‑

28 145,97 € a 2,22 € navyše tvorili kre‑

ky na konzultácie s externými expertmi

ditné úroky, z toho 23 700,56 € pokrý‑

v oblasti práva, IT, tlmočníci, programá‑

valo výdavky vzťahujúce sa na rok 2015.

tori, grafici, umelci a pod.

Zvyšné finančné prostriedky v sume
4 447,63 € bolo použitých ešte v roku
2014.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR‑PAY
V ROKU 2015 PODĽA PROJEKTOV

Časť výdavkov Aliancie Fair‑play
v roku 2015 bolo hradených z 2 %, ktoré
organizácia prijala v tom istom roku. Cel‑

Najväčšiu časť výdavkov v roku 2015 tvo‑

ková výška prijatých 2 % bola 21 300,40 €

rili výdavky na zabezpečenie chodu kan‑

+ 0,86 € tvorili kreditné úroky, z toho

celárie – približne 42 %. Sú to spoločné

10 438,50 € pokrývalo výdavky vzťa‑

výdavky na celú organizáciu ako nájom‑

hujúce sa na rok 2015. Zvyšné finančné

né, účtovník, asistent, IT technik, audit

prostriedky v sume 10 861,90 € + 0,86 €

a pod. Projekt investigatíva, ktorý zahŕňal

(spolu 10 862,76 €) získaných z kredit‑

projekty watchdog a justícia, tvoril spolu

ných úrokov na bankovom účte bude

cez 27 % rozpočtu. Skoro 23 % výdavkov

organizácia čerpať v roku 2016.

išlo na open data projekty – datanest.
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Štruktúra výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2015 podľa účelu použitia
Výdavky

Suma

Honoráre pre pracovníkov a dlhodobých spolupracovníkov

194 417 €

Nájomné vrátane energií a služieb

14 996 €

Kancelárske potreby, drobný majetok, vybavenie

1 305 €

Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné)

1 826 €

Web, IT (domény, hosting servera, softvér, IT vybavenie)

6 129 €

Konzultanti, experti, tlmočníci, grafici, programátori, umelci

11 981 €

Cestovné náhrady za dopravu, ubytovanie, diéty

3 674 €

Organizovanie eventov, diskusií a iných podujatí

3 748 €

Ostatné*

612 €

Spolu**

238 688 €

* Ostatné výdavky: bankové poplatky a provízie, debetné úroky, daň z úrokov, poplatky a kolky, odpisy, kurzové straty, poistenie atď.
** Rozdiely medzi vykázanými číslami v tejto tabuľke a výsledovke (výsledovka tvorí prílohu výročnej správy) sú spôsobené tým, že v tejto tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2015 a vo výsledovke sú
vykázané náklady organizácie. Napríklad odpisy vo výške 855,22 € sú nákladom, ale organizácia ich v roku 2015 nehradila, takže neboli výdavkom.

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair‑pay v roku 2015 podľa projektov
Výdavky

Suma

Organizácia

101 184 €

Investigatíva a watchdog, justícia

64 904 €

Open data projekty – datanest, znasichdani, otvorenezmluvy.sk

54 511 €

Biela vrana

14 100 €

Crowdsourcing

3 990 €

Samofinancovanie

215 €

Kampane

555 €

Crowdsourcing

7 660 €

Vzdelávanie

1 143 €

Spolu*

238 688 €

* Rozdiely medzi vykázanými číslami v tejto tabuľke a výsledovke (výsledovka tvorí prílohu výročnej správy) sú spôsobené tým, že v tejto tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2015 a vo výsledovke sú
vykázané náklady organizácie. Napríklad odpisy vo výške 855,22 € sú nákladom, ale organizácia ich v roku 2015 nehradila, takže neboli výdavkom.
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Použitie 2 % prijatých v roku 2014 (za rok 2013) –použitie v roku 2015
Účel použitia
Právo na informácie – open data projekty
Ochrana ľudských práv – Investigatíva a watchdog
Ochrana ľudských práv – Biela vrana
Spolu

Výška
6 769,07 €
12 634,40 €
4 297,09 €

Spôsob použitia
Podpora a šírenie informácií cez technologické projekty
Expertné práce na investigatíve a watchdogu
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu

23 700,56 €

Použitie 2 % prijatých v roku 2015 (za rok 2014) –použitie v roku 2015
Účel použitia

Výška

Spôsob použitia

Právo na informácie – open data projekty

4 127,00 €

Podpora a šírenie informácií cez technologické projekty

Ochrana ľudských práv – Investigatíva a watchdog

4 317,00 €

Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Ochrana ľudských práv – Biela vrana

1 994,50 €

Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu

Spolu

10 438,50 €
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Ľudia
DOBROVOĽNÍCI

Aj v roku 2015 tvorilo náš tím mnoho
šikovných ľudí. Niektorí venovali Aliancii
takmer všetok čas, iní nám ako brigádni‑

Veronika Gilanová, Andrea Klimčová

ci pomáhali pár hodín týždenne. Okrem

a 150 DOBROVOĽNIKOV, ktorí nám po‑

toho sme mali mnohých dobrovoľníkov.

máhali spracovávať zmluvy Slovenského

Na externej báze sme tiež spolupracovali

pozemkového fondu.

s desiatkami odborníkov, konzultantov
a spolupracovníkov.

ZAKLADNÝ TÍM ALIANCIE FAIR‑PLAY
Zuzana Wienk, Peter Kunder, Rastislav
Diovčoš, Ivan Gaža, Pavol Lacko, Fero
Pauliny, Eva Vozárová, Lucia Buranová
(do marca 2015), Martin Neupauer (od
februára 2015) Lenka Buranová (do au‑
gusta 2015), Dominika Hasprová (od sep‑
tembra 2015), Samuel Kováčik (do marca
2015), Jakub Čevela, Tomáš Ružica,
Fero Herman (od marca 2015)
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Ďakujeme
DONORI

Ďakujeme aj mnohým ďalším organizá‑
ciám a inštitúciám doma i v zahraničí,

—— Open Society Institute

s ktorými udržujeme pracovné kontakty

—— EEA Grants (správcami boli Nadácia

a tým, ktorí prispeli k úspechu našich

otvorenej spoločnosti a Nadácia Eko‑

projektov alebo nás podporili prácou,

polis)

službami, či podporou pro bono. Ďaku‑

—— Nadácia Eset

jeme tiež všetkým jednotlivcom, ktorí

—— Nadácia Pontis

podporili činnosť Aliancie Fair‑play. Ďa‑

—— Veľvyslanectvo Spojených štátov ame‑

kujeme, že stojíte pri nás a záleží vám na

rických na Slovensku
—— Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
—— Open Knowledge Foundation
—— Telekom Slovensko

PODPOROVATELIA
—— Eset
—— Digmia
—— NEWTON Media
—— Pizza SEO

tom, ako táto krajina vyzerá.

ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
ALIANCIE
FAIR-PLAY

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE
ALIANCIE
FAIR-PLAY

ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
FAIR-PLAY
COMMERCE
Stopercentným vlastníkom Fair‑play
Commerce, s. r. o. je Aliancia Fair‑play.
Použitie výnosu z podnikania je výhradne
viazané na dosahovanie programových
cieľov Aliancie Fair‑play.

POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE
FAIR-PLAY
COMMERCE

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.
Právna forma: občianske združenie, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 8. 3. 2002 pod
spisovou značkou VV8/1-900/90-19773.

