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PROFIL
Aliancia Fair‑play je neziskové a ne‑

stranícke občianske združenie, ktoré sa 

usiluje o to, aby túto krajinu spravovala 

zodpovedná, transparentná a profesi‑

onálna politická reprezentácia. Veríme, 

že občianska spoločnosť môže na zmenu 

politikov a verejných činiteľov vplývať 

vytváraním tlaku na zvýšenie etických 

štandardov v politike, verejnej správe 

a transparentnosti finančného prostredia, 

v ktorom politické strany pôsobia.

Aliancia vznikla začiatkom roka 2002 

a odvtedy sa profiluje ako dlhodobý ob‑

čiansky dozor nad správou vecí verejných 

s dôrazom na politickú reprezentáciu. 

V úsilí zlepšiť legislatívny, kontrolný 

a etický rámec oslovuje nezávislých od‑

borníkov, štátne orgány, médiá a širokú 

verejnosť.

Aliancia Fair‑play je akousi stálou 

opozíciou voči moci a snaží sa do verej‑

ného 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 financova‑

nie činnosti. Otvorenosť voči verejnosti 

v otázkach programu a financií je pre nás 

veľkou prioritou. Väčšinu zdrojov získava 

organizácia od domácich a zahraničných 

nadácií v otvorenej súťaži projektov.

Organizácia si prísne stráži progra‑

movú a názorovú autonómiu, nepodria‑

ďuje sa žiadnemu vonkajšiemu vplyvu 

a neprijíma finančné zdroje, ktoré by do 

tejto autonómie zasiahli alebo by mohli 

ovplyvniť jej nezávislosť.
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Náročný rok pre spoločnosť a aj pre nás. 

V spoločnosti pred parlamentnými voľba‑

mi eskalovali xenofóbne nálady zamerané 

nielen voči ľubovoľným imigrantom, ale 

už aj proti slobodnému svetu. Verejné 

vyjadrovanie sympatií k súčasným auto‑

ritárskym režimom a totalitným režimom 

v minulosti prešlo od individuálnych 

excesov ku každodennému dianiu akcep‑

tovanému značnou časťou spoločnosti. Ku 

xenofóbnym názorom sa začali hlásiť aj 

poprední politici a v parlamentných voľ‑

bách sa dokonca do Národnej rady dostali 

viaceré strany, ktorých hodnoty sú v roz‑

pore s hodnotami liberálnej demokracie, 

teda hodnotami západného slobodného 

sveta.

Ohrozenie a spochybňovanie hodnôt 

vrátane ľudských práv, slobodnej dis‑

kusie, úcty k faktom kombinované so 

zlyhávaním štátu ako nositeľa a garanta 

rovnosti ľudí pred zákonom, vnímame 

ako alarmujúci faktor. Hlavne ak sa deje 

vo veľkom rozsahu a jeho prejavy možno 

vidieť aj na pôde parlamentu. Strata viery 

v schopnosti štátu zabezpečiť elementár‑

nu spravodlivosť aj voči mocným vedie 

často k volaniu po silnom vodcovi, kto‑

rý by nastolil poriadok aj za cenu straty 

občianskych slobôd.

Preto sme sa rozhodli viac ako doteraz 

venovať úsilie vytváraniu tlaku na „do‑

končovanie“ káuz a na ponúkanie zrozu‑

miteľných riešení, ktoré môžu prinášať 

efekt vo veľmi krátkom čase.

Ako novú líniu našich aktivít sme 

definovali „sieťovanie“. V rámci neho 

chceme šíriť know ‑how získané počas 14 

rokov práce. Zároveň chceme pomáhať 

organizáciám a aktívnym občanom zdie‑

Na Úvod
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ľať ich skúsenosti, nápady a idey. Praco‑

vať efektívnejšie na tom, aby Slovensko 

bola lepšia a krajšia krajina.

Rok 2016 nám však priniesol aj dobré 

správy. Šírenie atmosféry temna vyvo‑

lalo veľa pozitívnych aktivít, množstvo 

ľudí priviedlo k rozhodnutiu zaujímať 

sa o verejné veci. Výrazne viditeľnejší sú 

aj jedinci, ktorých bez nadsázky mož‑

no označiť ako každodenných hrdinov. 

Nielen učitelia, lekári, zdravotníci. Často 

ide o drobných podnikateľov, úradníkov, 

zamestnancov a študentov. Práve títo 

ľudia prinášajú vieru v to, že naša krajina 

prejde touto náročnou dobou so cťou.

Zvláštne poďakovanie patrí našim 

podporovateľom. Tak darcom, bez pod‑

pory ktorých by sme tu ako organizácia 

neboli, dobrovoľníkom, bez ktorých by 

sa naše aktivity diali len v obmedzenom 

rozsahu, ako aj sympatizantom, ktorí sú 

rozhodujúci pre šírenie myšlienok, rieše‑

ní a dosah našej práce. Veľmi si vážime, 

že stojíte pri nás. Vďaka tomu, že sú nás 

tisíce, prináša naša práca efekt.

Táto výročná správa je odpočtom našej 

práce za rok 2016. Tej, ktorú sme urobili 

s vami a vďaka vám.

Peter Kunder
Zastupujúci riaditeľ Aliancie Fair‑play
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 — S lekármi a sestrami sme na zákla‑

de rozsiahlej dátovej analýzy otvorili 

tému spoločensky zodpovedného zisku 

v zdravotníctve. Cenné dáta sme po‑

skytli úradom.

 — Našli sme firmu, ktorá si v zdravotníc‑

tve musela na nakúpený tovar prie‑

merne „prihodiť“ vyše 150 percent.

 — Odhalili sme, že za materiál rozširu‑

júci upchaté cievy sme dlho platili aj 

niekoľkokrát viac ako Česi. Štátu sme 

ponúkli dáta, ktoré sľubujú ďalšie 

úspory.

 — Ukázali sme, že Bašternákova firma 

nebola jediná, kde Robert Kaliňák ku‑

poval superlacno.

 — Vypočítali sme, že odkúpenie Bašter‑

nákovho podielu bolo pre Róberta Ka‑

liňáka supervýhodné a pýtali sa, prečo.

 — Vyzvali sme daniarov a políciu, aby 

preverili kšefty medzi Bašternákom 

a jeho firmami.

 — Už deviatykrát sme ocenili odvážne 

biele vrany. Tento rok učiteľku Moniku 

Podolinskú, blogera Jána Benčíka, ute‑

čenkyňu Khadru Abdile a pracovníčku 

katolíckej charity Emíliu Trepáčovú.

 — Spolu so Slovensko.Digital sme bojo‑

vali za opravu pochybného tendra na 

80 miliónový Edunet.

 — Spolu so Slovensko.Digital sme štát 

upozornili na IT projekty za 300 

TO NAJDôLEŽITEJŠIE 
Z ROKU 2016

http://www.fair-play.sk/pdf/TS_afp_zdravotnictvo_29_09_2016.pdf
http://www.fair-play.sk/pdf/TS_afp_zdravotnictvo_29_09_2016.pdf
https://dennikn.sk/blog/podnikanie-v-zdravotnictve-k-nakupnej-cene-si-prihodite-este-150/
https://dennikn.sk/blog/ked-ministerstvo-zasahuje-aj-po-naprave-platime-za-upchate-cievy-dvakrat-tolko-ako-cesi/
https://dennikn.sk/blog/493883/
https://dennikn.sk/blog/493883/
https://dennikn.sk/blog/vacsim-problemom-existencia-biznisu-basternaka-kalinakom-vyhodnost/
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#podolinska
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#podolinska
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#bencik
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#abdile
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#trepacova
http://fair-play.sk/articles/80-milionovemu-edunetu-chybaju-zakladne-analyzy
http://fair-play.sk/articles/80-milionovemu-edunetu-chybaju-zakladne-analyzy
http://fair-play.sk/articles/vyleti-300-milionov-eur-na-it-von-kominom
http://fair-play.sk/articles/vyleti-300-milionov-eur-na-it-von-kominom
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miliónov, ktoré stoja na vode. Jeden 

z nich bol po voľbách zrušený.

 — Nechali sme Úrad pre verejné obstará‑

vanie preveriť predlžovanie školského 

internetu bez súťaže.

 — Spolu so Slovensko.Digital sme upo‑

zornili na riziká plytvania pri Registri 

právnických osôb a ponúkli protiopat‑

renia.

 — Ukázali sme, že eurofondové IT tendre 

šetria minimum peňazí a často sa ako 

súťaž iba tvária.

 — Ukázali sme, že protischránkový zákon 

neodhalí biznismenov skrytých na 

Cypre a žiadali sme nápravu.

 — Poukázali sme na to, že štát si pre 

neporiadne firmy vymyslel trest, ktorý 

mnohým z nich ulahodí.

 — V pracovnej skupine Ministerstva 

spravodlivosti sme bojovali za lepší 

infozákon.

 — Pred voľbami sme kampaňovali za to, 

aby sa záujem politikov o občana ne‑

končil pri hlasovacej urne. Po voľbách 

sme žiadali preveriť výdavky strán na 

kampaň.

 — Zorganizovali sme diskusie o tom, ako 

bojovať proti extrémizmu a vydolovať 

čo najviac z dát.

 — Na konferencii Network sme spájali 

komunity z rôznych svetov, ktoré sa 

snažia zlepšiť našu krajinu, no nará‑

žajú na korupciu či mocenské záujmy.

 — Aktívnym občanom a komunitám sme 

pomáhali so zákonmi, podaniami či 

získavaním informácií.

 — Komentovali sme spoločenské kauzy 

a boli silným nezávislým hlasom vo 

verejných debatách.

 — Pýtali sme si informácie, podávali 

podnety a trestné oznámenia a cho‑

dili na súdy, aby kauzy nevyšumeli 

dostratena.

 — Hovorili sme o problémoch diploma‑

tom, zahraničným delegáciám i kon‑

trolórom.

 — Prevádzkovali sme služby, ktoré 

ľuďom uľahčujú verejnú kontro‑

lu a umožňujú pozrieť sa štátu pod 

pokrievku: datanest.sk, znasichdani.sk 

a otvorenezmluvy.sk.

http://fair-play.sk/articles/predlzenim-infoveku-2-mohlo-ministerstvo-porusit-zakon
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://dennikn.sk/blog/o-velke-peniaze-z-eurofondov-sa-it-firmy-nebiju/
https://dennikn.sk/blog/355379/
https://dennikn.sk/blog/355379/
https://dennikn.sk/blog/ako-obabrat-stat-i-rusenie-firmy/
http://vidimvas.fair-play.sk/
https://youtu.be/Hk6nTXogO5Y
https://youtu.be/wkv3Cooxn9o
https://youtu.be/wkv3Cooxn9o
http://network.fair-play.sk/
http://datanest.sk
http://znasichdani.sk
http://otvorenezmluvy.sk


FOTO: VIKTOR SZEMZÖ

Peter Kunder
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MILIÓNOVÉ IT PROJEKTY STOJA NA VODE

Spojili sme sa s expertmi zo 

Slovensko.Digital a upozornili štát na 

riziká IT projektov za 300 miliónov eur. 

Úrady chceli elektronizovať stavebné 

konanie či pokryť cesty radarmi. Kvalitné 

štúdie, ktoré by zvažovali rôzne riešenia, 

štát však nemá alebo ich neukázal. Mi‑

nisterstvá sme preto vyzvali, aby tendre 

prehodnotil. Jeden z projektov už bol 

zastavený.

KONTROVERZNÝ PROJEKT EDUNET

Spolu so Slovensko.Digital sme bojovali 

za opravu pochybného tendra na nový 

školský internet za 80 miliónov. Zistili 

sme, že Ministerstvo školstva nakupuje, 

hoci nemá základné podklady a analýzy.

Upozornili sme na to, že súťaž vyze‑

rá diskriminačne. Obrátili sme sa preto 

na Úrad pre verejné obstarávanie. Súťaž 

kritizovali veľkí aj malí poskytovatelia 

internetu

Úrad sme požiadali aj o to, aby preve‑

ril predlžovanie projektu Infovek. Starý 

internet pre školy má bežať, kým štát 

nevysúťaží Edunet. Myslíme si, že spôsob 

predĺženia zmluvy môže byť v rozpore so 

zákonom.

DRAHÉ VÝSTUŽE PRE UPCHATÉ CIEVY

Pozreli sme sa na to, koľko platíme za 

zdravotnícky materiál, ktorým lekári roz‑

ťahujú upchaté cievy. Zistili sme, že stenty 

nás aj po veľkom zlacňovaní stoja takmer 

dvakrát viac ako Čechov. Dovtedy sme ich 

preplácali aj trojnásobne. Priepasť medzi 

INVESTIGATÍVA
A WATCHDOG

http://fair-play.sk/articles/vyleti-300-milionov-eur-na-it-von-kominom
http://fair-play.sk/articles/80-milionovemu-edunetu-chybaju-zakladne-analyzy
http://fair-play.sk/articles/postavili-sme-sa-proti-mamutiemu-tendru-za-80-milionov
http://fair-play.sk/articles/predlzenim-infoveku-2-mohlo-ministerstvo-porusit-zakon
https://dennikn.sk/blog/ked-ministerstvo-zasahuje-aj-po-naprave-platime-za-upchate-cievy-dvakrat-tolko-ako-cesi/
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českými a slovenskými cenami štát zmen‑

šil, no nie dostatočne. Ministerstvu zdra‑

votníctva sme preto ponúkli dáta, ktoré 

ukazujú, kde a koľko sa dá ešte ušetriť.

KAUZA BAŠTERNÁK

Priniesli sme viaceré odhalenia v kauze 

Ladislava Bašternáka, ktorý je podozrivý 

z toho, že podvádzal na vratkách DPH. 

Štátne orgány zasa musia vysvetľovať, 

prečo zlyhala kontrola.

Vypočítali sme, že biznis s Bašter‑

nákom priniesol ministrovi Kaliňákovi 

obrovský výnos.

Zistili sme aj to, že Bašternákova firma 

nebola jediná, kde Róbert Kaliňák naku‑

poval superlacno. Ponúkli by sme mu za 

jeho podiel 120 €, čím by za celú firmu 

s účtovnou hodnotou vyše 200 tisíc eur 

dostal desaťnásobok toho, čo zaplatil on 

sám. Ponuku neprijal.

Našli sme tiež ďalšie podivné prevody 

medzi Bašternákom a jeho firmami. Či už 

predával Bašternák alebo eseročka, platba 

smerovala na ten istý účet. Na podozrivé 

transakcie sme upozornili daniarov a po‑

líciu.

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ ZISK 
V ZDRAVOTNÍCTVE

Otvorili sme spoločenskú debatu o pri‑

meranej ziskovosti v zdravotníctve. Uká‑

zali sme firmu, ktorá si na nákupné ceny 

priemerne prihodila vyššej 150 percent. 

Analýzou dát z účtovných závierok sme 

zistili, že regulované zdravotníctvo nad‑

štandardne vynáša takmer tak dobre ako 

neregulovaný biznis. Zdravotnícke labo‑

ratóriá dokonca výrazne viac.

Spolu s Lekárskym odborovým zdru‑

žením a OZ sestier a pôrodných asisten‑

tiek sme ukázali, v ktorých odvetviach 

Tlačová konferencia k výnosom v zdravotníctve.
FOTO: ARCHÍV AFP

https://dennikn.sk/blog/vacsim-problemom-existencia-biznisu-basternaka-kalinakom-vyhodnost/
https://dennikn.sk/blog/493883/
https://dennikn.sk/blog/kalinakovu-firmu-forest-aliancia-fair-play-chce-kupit-za-desatnasobok/
https://dennikn.sk/blog/podnikanie-na-basternaka-tentoraz-vila-stoneline/
https://dennikn.sk/blog/podnikanie-na-basternaka-ii-ako-sa-majster-utal/
https://www.scribd.com/document/321231856/Podnet-Da%25C5%2588ovej-kontrole-ku-kauze-Ba%25C5%25A1trnak
https://dennikn.sk/blog/podnikanie-v-zdravotnictve-k-nakupnej-cene-si-prihodite-este-150/
https://dennikn.sk/blog/podnikanie-v-zdravotnictve-k-nakupnej-cene-si-prihodite-este-150/
http://fair-play.sk/articles/ako-vynasa-podnikanie-v-zdravotnictve
http://www.fair-play.sk/pdf/TS_afp_zdravotnictvo_29_09_2016.pdf


11

sa vysokorentabilnému podnikaniu darí 

najviac a kde hľadať rezervy. Naše dáta 

sme poslali Ministerstvu zdravotníctva 

a vyžiadal si ich aj Protimonopolný úrad.

SLABÁ SÚŤAŽIVOSŤ V ŠTÁTNOM IT

Zisťovali sme, či súťaže pomáhajú tlačiť 

na nižšie ceny eurofondových IT pro‑

jektov. Výsledok je znepokojivý: viac ako 

polovica skúmaných tendrov neušetrila 

štátu takmer nič alebo len minimum. Niet 

divu, v drvivej väčšine prípadov si úrady 

vyberali len z jednej alebo dvoch ponúk. 

Miestami to vyzerá tak, akoby u nás žia‑

den IT trh ani neexistoval. Našu analýzu 

sme poslali na vedomie Európskej komi‑

sii.

REGISTER PRÁVNICKÝCH OSÔB – DOBRÝ 
NÁPAD, ZLÉ PREVEDENIE

Spolu so Slovensko.Digital sme preskú‑

mali, ako štát nakupoval Register práv‑

nických osôb a podnikateľov. Tento IT 

projekt stál daňovníkov vyše 12 miliónov 

eur. Mohlo to byť menej. Už pri plánovaní 

rátali úradníci viac ako trištvrte roka na 

prácu, ktorá toľko trvať nemohla. Štátu 

sme ponúkli niekoľko opatrení, ako znížiť 

riziko plytvania pri IT projektoch.

DIERY V PROTISCHRÁNKOVOM ZÁKONE

Opäť sme ukázali limity protischránko‑

vého zákona. Našli sme firmu, ktorá mala 

papierových majiteľov na Cypre a podľa 

pravidiel by ich mala ukázať verejnosti. 

Neurobila tak. Podľa firmy údaje z cyper‑

ského obchodného registra nesedia. 

Tamojšie zákony vraj umožňujú skryť 

skutočných majiteľov, ak si to prajú. 

Podali sme podnet na Úrad pre verejné 

obstarávanie, aby to preveril.

TREST, KTORÝ JE ODMENOU

Zistili sme, že štát si pre lajdácke firmy 

vymyslel trest, ktorý im môže ulahodiť. 

Za nezaslanie účtovných závierok ich 

môže nechať zrušiť a predpokladá pritom, 

že nemajú žiaden majetok. Ak sa nenájde 

nikto, kto by preukázal opak, firma môže 

ľahko zmiznúť zo sveta aj so svojimi 

dlhmi.

https://dennikn.sk/blog/o-velke-peniaze-z-eurofondov-sa-it-firmy-nebiju/
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/https:/dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/https:/dennikn.sk/blog/statne_it_ako_nafuknut_zakazku/
https://dennikn.sk/blog/355379/
https://dennikn.sk/blog/ako-obabrat-stat-i-rusenie-firmy/
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LEGISLATÍVNE 
NÁVRHY
NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K 
INFORMÁCIÁM

Stali sme sa súčasťou pracovnej skupiny 

Ministerstva spravodlivosti, ktorá pri‑

pravovala novelu Zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. Nové vedenie 

novelu oživilo po tom, ako sa v pred‑

chádzajúcom volebnom období zasekla v 

medzirezortnom pripomienkovom kona‑

ní. Absolvovali sme dve ďalšie celodenn‑

né pracovné stretnutia, na ktorých sme 

argumentovali v prospech jednoduchšie‑

ho zverejňovania väčšieho rozsahu dát a 

ich vyššej kvality.

FÓRUM EXPERTOV ÚVO

V októbri nám bolo ponúknuté člen‑

stvo vo Fóre expertov Úradu pre verejné 

obstarávanie. V rámci fóra chceme pri‑

spieť návrhmi na zlepšenie obstarávania 

štátnych IT projektov.
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ŽIADOSTI 
O INFORMÁCIE 
A PODNETY

 — Konkurznú správkyňu sme informo‑

vali o našich zisteniach k podozrivým 

prevodom medzi bašternákovými 

firmami.

 — Požiadali sme Ministerstvo spravodli‑

vosti, aby preverilo znalca, ktorý mo‑

hol byť pri svojej činnosti v konflikte 

záujmov.

 — Ministerstvo školstva sme opakovane 

upozorňovali na nevýhodný tender na 

Edunet.

 — Podali sme podnet na podanie návr‑

hu na začatie disciplinárneho konania 

voči sudkyni krajského súdu.

Našu prácu by sme nemohli robiť bez 

desiatok infožiadostí, odvolaní, podnetov, 

žalôb a niekedy, žiaľ, aj súdnych spo‑

rov. V roku 2016 sme poslali na úrady 59 

žiadostí o poskytnutie informácií a nie‑

koľko odvolaní, ktoré sme využili najmä 

v investigatíve, a 16 podnetov. Okrem už 

spomenutých trestných oznámení a pod‑

netov na kontroly sme vyvíjali aj ďalšie 

aktivity: 

 — Ministerstvo vnútra sme vyzvali na 

kontrolu volebnej kampane politických 

strán.

 — Predsedníčku Najvyššieho súdu sme 

vyzvali, aby zabezpečila nahrávanie 

disciplinárnych konaní.



FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Emília Trepáčová a Khadra Abdile
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Biela vrana
V roku 2016 sme spolu s VIA IURIS pripra‑

vili 9. ročník ocenenia Biela vrana. Ude‑

ľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom 

okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu 

a spravodlivosť, preukázali občiansku 

odvahu, potlačili osobné záujmy v mene 

verejného prínosu, hodnôt, či princípov.

Biele vrany 2016 spája odvaha ísť proti 

prúdu a prekračovať hranice seba i svojho 

spoločenstva. Tohtoroční laureáti, kto‑

rých vyberala novo zložená Rada Bielej 

vrany, sú:

MONIKA PODOLINSKÁ

Učiteľka čisto rómskej základnej školy 

v Muránskej Dlhej Lúke, ktorá vytrvalo 

a oddane pomáha zraniteľným deťom 

napriek nepriazni spoločnosti i časti ko‑

munity.

JÁN BENČÍK

Bloger, ktorý systematicky monitoruje 

a rozkrýva extrémistov napriek vyhráž‑

kam a hroziacemu nebezpečenstvu.

KHADRA ABDILE

Somálska utečenkyňa, ktorá našla odvahu 

verejne hovoriť o útokoch, ktorým čelí, 

a obrátiť sa na políciu, čo je u ženy v jej 

kultúre a veku výnimočné.

EMÍLIA TREPÁČOVÁ

Pracovníčka Slovenskej katolíckej chari‑

ty, kde pomáha utečencom, sa postavila 

agresívnemu útočníkovi, ktorý napadol 

somálsku utečenkyňu so synom.

http://bielavrana.sk/ocenenie/rada.html
http://bielavrana.sk/ocenenie/rada.html
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#podolinska
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#bencik
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#abdile
http://bielavrana.sk/oceneni/2016.html#trepacova
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Večer bielych vrán sa už tradične konal 

17. novembra, po druhý raz v Mestskom 

divadle P. O. Hviezdoslava. Ocenenie sa 

tento rok snažilo ukázať, že nehľadá nedo‑

siahnuteľné hrdinstvo, ale že odvaha môže 

byť bližšie, než si myslíme. Biele vrany za‑

žili potlesk a poďakovanie od takmer 500 

ľudí vrátane prezidenta SR Andreja Kisku.

Večer bielych vrán bol aj tento rok 

súčasťou Večera pre všímavých, ktorým 

si pripomíname výročie Nežnej revolúcie. 

V rámci Večera sme v MDPOH a KC Dunaj 

pripravili tri diskusie s laureátmi ocenenia 

a hudobné vystúpenia predviedli Michael 

Kocáb a Karpatské chrbáty, Hańba! a Vr‑

bovské vŕby.

Príbehy bielych vrán sme približo‑

vali ľuďom. V spolupráci s režisérom 

Robertom Švedom sme natočili videá 

o príbehoch nových laureátov, vo foye‑

ri Slovenského národného divadla sme 

vystavovali portréty laureátov. Na jar 

sme na 69. ročníku behu Devín – Brati‑

slava vytvorili tím Bielej vrany. Niekoľko 

desiatok bežcov tak vyjadrilo podporu 

bielym vranám a pomohlo nám na orga‑

nizáciu ocenenia získať vyše 3900 €.

Počas celého roka sme sa snažili bie‑

lym vranám čo najviac pomáhať (právna 

pomoc, účasť na súdnych pojednávaniach 

a pod.) a poskytovať im ľudskú podpo‑

ru. Na sklonku roka sme pre bielu vranu 

Hudobník Michael Kocáb. Moderátori večera Martin Staňo a Juraj Kempa. Novinár Martin M. Šimečka odovzdáva ocenenie Jánovi Benčí‑
kovi. 

Diskusia v KC Dunaj s Khadrou Abdile a Emíliou Trepáčovou.Hľadisko zaplnené do posledného miesta. Koncert kapely Chiki Liki Tu‑a v KC Dunaj.
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http://bielavrana.sk/galeria/vecer-bielych-vran-2016.html
http://bielavrana.sk/galeria/diskusia-jan-bencik.html
http://bielavrana.sk/galeria/
http://bielavrana.sk/galeria/
http://bielavrana.sk/galeria/beh-devin-bratislava-2016.html
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z roku 2014, Ľubicu Lapinovú, pripravili 

finančnú zbierku. Z aktivačných prác na 

obecnom úrade a príspevku na bývanie 

v hodnote 180 € mesačne nedokázala dl‑

hodobo vyžiť. Ľudia sa za Ľubicu postavili 

a za pár dní prispeli vyše 3500 €.

Rok sme začiatkom decembra sym‑

bolicky ukončili hudobno ‑divadelno‑

‑diskusným večerom o bielych vranách, 

ktoré sa postavili prekážkam za dobro 

a hodnoty. V Slovenskom národnom 

divadle zahrala kapela Para a novinár 

Martin M. Šimečka a herci Zuzana Fialová 

a Robert Roth debatovali o nenápadných 

hrdinoch, o aktivistoch meniacich okolie 

či o literárnych hrdinoch.

Biela vrana čelila aj nepríjemnej 

výzve. V máji sme boli vyzvaní preveriť 

tender na nákup CT prístroja v piešťan‑

skej nemocnici, ktorý predchádzal oveľa 

známejšiemu nákupu CT, za ktorý bol 

v roku 2015 Bielou vranou ocenený Alan 

Suchánek. Rada Bielej vrany prijala ťažké 

rozhodnutie a po opätovnom prevere‑

ní prípadu priznala svoje pochybenie 

a rozhodla sa odstúpiť. Doktor Suchánek 

neskôr ocenenie vrátil.

Novinár Martin M. Šimečka odovzdáva ocenenie Jánovi Benčí‑
kovi. 

Monika Podolinská Vrbovské vŕby

Diskusia v KC Dunaj s Khadrou Abdile a Emíliou Trepáčovou. Biele vrany 2008 ‑ 2016
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https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4040
http://www.fair-play.sk/articles/biele-vrany-naokolo-o-odvahe-ist-proti-prudu
http://bielavrana.sk/aktuality/stanovisko-rady-bv-alan-suchanek.html
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Lars Thuesen
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Network
Na konci septembra sme v bratislavskej 

Starej tržnici zorganizovali druhý ročník 

neformálnej konferencie Network – Spo‑

jenia pre ťažké časy. Zúčastnilo sa jej 400 

aktívnych ľudí – „nositeľov zmeny“ – 

z celého Slovenska a krajín V4. Hovorilo 

sa o tom, ako krajinu, v ktorej žijeme, 

urobiť lepšou, otvorenejšou a férovejšou 

a spoločne čeliť narastajúcim negatívnym 

trendom.

Program sme pripravovali v spolupráci 

s desiatkami najaktívnejších hýbateľov 

pozitívneho diania na Slovensku, kto‑

rých trápi, že sa zo spoločnosti vytráca 

slušnosť a férovosť. Počas jedného dňa 

sme na 6 paralelných pódiách priniesli 8 

prednášok svetových aj domácich lídrov, 

7 workshopov a 5 diskusií o nápadoch 

a riešeniach.

Luke Ravenscroft z britského vládneho 

Behavioural Insights Team, známeho aj 

ako Nudge Unit, hovoril o tom, ako mož‑

no cez behaviorálny výskum, psychológiu 

a UX drobnými a lacnými intervenciami 

výrazne zefektívniť fungovaniu štátu – 

napríklad ako zvýšiť výber daní jednodu‑

chou formuláciou úradného listu.

Dánsky odborník Lars Thuesen vy‑

svetlil svoju teóriu pozitívnej deviácie, 

cez ktorú je možné meniť správanie 

a uvažovanie skupín ľudí – často aj 

v ťažkých prípadoch, ako sú väzni alebo 

sociálne slabšie skupiny.

Česká štátna zástupkyňa Lenka Bra‑

dáčová diskutovala o tom, čo sa musí stať 

na to, aby právo a spravodlivosť neboli 

v krajine poslednou prioritou, a aby sa 

korupčníkov skutočne podarilo pochytať.

Pätnásťročný aktivista z Prostějova 

Jakub Čech ukázal, že na to, aby človek 

zlepšil svoje mesto a stal sa aktívnym 

občanom, nemusí čakať, kým vyrastie.

Predstavitelia slovenských firiem 

diskutovali o etike v podnikaní, aktivisti 

dostali od prezidentovho poradcu Rada 

Baťa rýchlokurz správnej komunikácie 

s úradmi a ministerstvami, zapojili sa aj 

umelci, ktorí na večernej afterparty pred 

očami účastníkov kreslili obrazy na tému 

odvaha.

Až 80 % respondentov nám v spätnej 

väzbe napísalo, že si na Networku našlo 

viacero nových kontaktov. Polovica pri‑

tom uviedla, že práve tieto spojenia ich 

popchli k uvažovaniu o nových spoloč‑

ných projektoch. Iní nám zase tlmočili, 

že myšlienky z konferencie im pomohli 

v hľadaní riešení, ktoré dovtedy vyzerali 

zložito.

http://network.fair-play.sk/
http://network.fair-play.sk/
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Čo stojí férové podnikanie na Slovensku? Luke Ravenscroft

Dániel Bolyky Ako úspešne komunikovať ťažké témy aj mimo presvedčenú bublinu?
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Luke Ravenscroft

Ako úspešne komunikovať ťažké témy aj mimo presvedčenú bublinu? Workshop Andreja Findora

Jakub Čech



FOTO: OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP / EVAN ABRAMSON (CC BY 2.0)

Zuzana Wienk
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Open
Government 
Partnership
V roku 2016 oslavovala piate výročie me‑

dzinárodná iniciatíva Open Government 

Partnership (OGP), ktorá vytvára asi 

najväčšiu medzinárodnú sieť na podporu 

reformátorov v zúčastnených krajinách. 

Spolu s ôsmymi krajinami ju založil 

Barack Obama s cieľom otvoriť vládnutie 

občanom, celosvetovo znížiť korupciu 

a vytvoriť prostredie, v ktorom budú po‑

litiky vytvárať vlády s občanmi a firmami 

vo vzájomnej spolupráci. Členské krajiny 

tak robia prostredníctvom dvojročných 

akčných plánov, ktorých plnenie hod‑

notia nezávislí odborníci. Odvtedy OGP 

narástlo a spojilo 75 krajín na všetkých 

kontinentoch.

Slovensko sa aj vďaka Aliancii 

Fair ‑play do partnerstva pripojilo krátko 

po jej založení ‑ už za vlády Ivety Ra‑

dičovej. Aliancii sa do prvého akčného 

plánu podarilo spolu s ďalšími občanmi 

a iniciatívami presadiť historicky prvý 

portál s otvorenými dátami a nasto‑

liť trend, podľa ktorého by vláda mala 

elektronicky sprístupňovať informácie 

proaktívne. Bola to zaujímavá a podnetná 

práca, ktorej veľkú časť tvorilo vysvetľo‑

vanie výhod takého postupu vláde a po‑

moc s technickým nasadením riešenia. 

Portál sa sfunkčnil v rekordne krátkom 

čase s takmer nulovými nákladmi vďaka 

pomoci veľkej britskej nadácie a vlády, 

ktoré v rámci iniciatívy ponúkli technické 

riešenie aj konzultačnú pomoc.

Aliancia Fair ‑play odvtedy v rámci 

OGP pomáhala vláde nastavovať ďalšie 

plány a konzultovala riešenia. V roku 

2016 OGP zvolilo Zuzanu Wienk ako pred‑

staviteľku Aliancie Fair ‑play za členku 

celosvetovej Správnej rady OGP, ktorá ur‑

čuje strategické smerovanie partnerstva 

a je najvyšším správnym orgánom OGP.

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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Zuzana dostala spolu s kolegami 

z britskej vlády na starosť aj komisiu Peer 

Learning and Support (Učenie sa a vzá‑

jomná pomoc), ktorá vytvára mechaniz‑

my na to, aby sa šírili najlepšie riešenia 

po svete a pomáha reformátorom v kraji‑

nách zlepšovať svoje schopnosti.

Slovensko v OGP zarezonovalo viackrát 

na celosvetovej úrovni vďaka inovatívne‑

mu zverejňovaniu zmlúv štátu na inter‑

nete a v roku 2016 aj vďaka plánu zve‑

rejňovať register konečných užívateľov 

výhod vo firmách.

Register prezentovala ministerka 

Lucia Žitňanská na globálnom summite 

v Paríži v decembri v diskusii s ďalšími 

protikorupčnými lídrami. O tom, ako sa 

podaril a aký je jeho celosvetový význam, 

hovorila aj Zuzana počas otváracieho ce‑

FOTO: OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP / EVAN ABRAMSON (CC BY 2.0)

Summit OGP v Paríži.

remoniálu parížskeho summitu v paneli 

s viacerými prezidentami a ministrami 

štátov OGP.

Práca na tom, aby sa vo svete prelomi‑

la prax utajovania skutočných vlastníkov 

firiem a k transparentnosti sa pridali aj 

ďalšie krajiny, bude patriť k Zuzaniným 

prioritám v rámci OGP aj v roku 2017.

https://youtu.be/yscCy8AP-f0?list=PLMDgGB-pYxdFSQrOmY8tcYm-1lPoWRvyA
https://youtu.be/9u8fnuUm-BA?list=PLMDgGB-pYxdFSQrOmY8tcYm-1lPoWRvyA
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V roku 2016 sme sa okrem našich tra‑

dičných watchdogových a legislatívnych 

aktivít, otvorených dát a Bielej vrany viac 

venovali novému typu aktivít – spájaniu 

komunít. Pred parlamentnými voľbami, 

no najmä po nich, sme si čoraz jasnej‑

šie uvedomili osamotenosť mnohých, 

ktorí sa na Slovensku snažia o pozitív‑

ne zmeny. Často stoja proti veľmi dobre 

zosieťovanej a hladko fungujúcej presile 

mocných, ktorá presadzuje svoje záujmy 

s výrazne väčšími možnosťami, know‑

‑how a rozpočtami. Občiansky sektor 

naopak neraz pracuje roztrúsene a borí sa 

s obmedzenými kapacitami.

Posilňovanie spoločného ťahu, prekle‑

nutie roztrieštenosti, vzájomnú výpomoc 

a učenie sa jeden od druhého vnímame 

ako dôležitú cestu, aby volanie po zmene 

zaznelo a prinieslo výsledok. Od minulé‑

ho roka preto pri časti našich investiga‑

tívnych výstupov výraznejšie spolupracu‑

jeme s ďalšími aktérmi. Spolu s lekármi 

a sestrami sme upozorňovali na plytvanie 

v zdravotníctve, s odborníkmi so Sloven‑

sko.Digital zase upozorňujeme na milió‑

nové IT projekty, ktoré stoja na vode.

Okolo myšlienky sieťovania sme 

vytvorili aj konferenciu Network. Po‑

kračovať budeme v roku 2017 ďalšími 

kampaňami, ale aj školeniami a tréning‑

mi, na ktorých chceme doplniť zručnosti 

a know ‑how potrebné pre rôzne inicia‑

tívy a organizácie, ktoré sú aktívne v boji 

za právny štát.

SPÁJANIE KOMUNÍT



26FOTO: VIKTOR SZEMZÖ

Eva Vozárová
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DLHODOBO VÁM PRINÁŠAME ŠTÁTNE 
A INÉ DÁTA V TÝCHTO PROJEKTOCH:

ZNASICHDANI.SK
Ktorí podnikatelia a firmy sú úspešní v zís-
kavaní biznisu od štátu? ZNašichdaní.sk 
odpovie.

DATANEST.SK
14 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 jednoduch-
šie.

POLITIKAOPEN.SK
Unikátny priestor, kde môžu politici a kan-
didáti zverejňovať podrobné informácie 
o svojom majetku a väzbách nad rámec 
deravého zákona.

Naďalej sme prevádzkovali naše dlhodobé 

projekty: databázu verejných dát o tokoch 

štátnych peňazí Datanest.sk; vyhľadá‑

vač ZnašichDaní.sk ukazujúci, aké veľké 

zákazky získavajú od štátu firmy napoje‑

né na konkrétnych ľudí v biznise; vyhľa‑

dávač štátnych a samosprávnych zmlúv 

OtvorenéZmluvy.sk, ktorý vznikol ako 

spoločný projekt s Transparency Interna‑

tional.

Okrem toho sme sa venovali prevažne 

popularizácii – chodili sme diskutovať so 

stredoškolákmi a vysokoškolákmi o tom, 

ako je možné na kontrolu štátu využívať 

zverejňované dáta. Našu prácu s dátami 

sme tiež prezentovali na viacerých kon‑

ferenciách.

V máji sme zorganizovali špeciálnu 

open dátovú diskusiu Dáta – poklad, kto‑

rý nevieme využiť. Napriek tomu, že dáta 

neustále pribúdajú a mnohí si uvedomujú 

ich význam, novinárov, ktorí by s nimi 

dokázali suverénne pracovať, je stále 

málo a úrady, ktoré informácie generujú, 

ich sami nedokážu využívať. Prečo je to 

tak a ako to zmeniť, sme v bratislavskom 

Satori Stage debatovali so Štefanom Kiš‑

šom z Inštitútu finančnej politiky, Ada‑

mom Valčekom z Denníka Sme, Petrom 

Kunderom z Aliancie Fair ‑play a Jánom 

Suchalom zo Slovensko.Digital. Diskusiu 

si prišlo vypočuť takmer 100 ľudí.

DÁTOVÉ PROJEKTY

http://znasichdani.sk
http://datanest.sk
http://otvorenezmluvy.sk
http://politikaopen.sk
http://datanest.sk
http://znasichdani.sk
http://otvorenezmluvy.sk
https://youtu.be/wkv3Cooxn9o
https://youtu.be/wkv3Cooxn9o
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Diskusia na festivale Pohoda.
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Diskusie,
eventy 
a Kampane
POĎAKUJME POLICAJTOVI, KTORÝ SA POSTAVIL 
BAŠTERNÁKOVI

Myslíme si, že je kľúčové, aby dobrí ľudia 

cítili podporu a z verejných inštitúcií sa 

nevytrácala odvaha. V júni sme preto vy‑

tvorili facebookový event, cez ktorý mohli 

ľudia poďakovať zásadovému policajtovi, 

ktorý napriek tlakom trval na princípe 

padni komu padni a chcel udeliť pokutu 

bohatému Ladislavovi Bašternákovi. Po‑

vzbudivé odkazy mu za pár dní napísalo 

vyše 150 ľudí.

DAJÚ SA EXTRÉMISTI PORAZIŤ 
INSTAGRAMOM?

Na festivale Pohoda sme v lete s učite‑

ľom a občianskym aktivistom Jurajom 

Smatanom a blogerom Samom Marecom 

debatovali o tom, ako sa dostať k mladým 

ľuďom s vážnejšími posolstvami a ako sa 

dotknúť ich postojov. Pýtali sme sa, či sa 

tínedžeri zaujímajú o to, čo sa okolo nich 

deje, a aj to, či ich lákajú extrémisti kvôli 

ideológii alebo skôr preto, že sú iní ako 

mainstream.

ODHAĽ NOVÚ GORILU: KURZ INVESTIGATÍVNEJ 
ŽURNALISTIKY

V roku 2016 pokračoval v spoluprá‑

ci s Českým centrom pro investigativní 

žurnalistiky ročný kurz pre študentov 

a novinárov juniorov. Vybraní uchádza‑

či z 5‑dňového decembrového tréningu 

pracovali pod vedením skúsených men‑

torov zo Sme, Denníka N, webu Aktua‑

lity.sk, TV Markíza a týždenníka Trend 

v redakciách médií.

Na konci septembra ocenila porota 

v zložení Adam Javůrek, Pavla Holcová, 

Tomás Němeček, Pavol Žilinčík a Zuza‑

na Wienk víťazné tímy. Tie sa venovali 

bielym koňom v schránkových firmách, 

kauze Bašternák, ale aj predraženiu 

v zdravotníctve alebo posielaniu róm‑

skych detí do špeciálnych škôl.

https://www.facebook.com/events/1719893744965737/?active_tab=discussion
http://www.fair-play.sk/articles/video-daju-sa-extremisti-porazit-instagramom
http://kurzy.fair-play.sk/#vitazi
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Konferencie, 
podujatia, 
prednÁŠky

 — Zúčastnili sme sa prestížneho celosve‑

tového summitu Open Government 

Partnership v Paríži, osláv piateho vý‑

ročia OGP v New Yorku a regionálneho 

afrického stretnutia v Kapskom meste.

 — Na konferencii Dá sa to sme rozprávali 

o crowdsourcingu pri spracovaní dát 

z Pozemkového fondu.

 — Hodnotili sme príspevky v českej No‑

vinárskej cene.

 — V marci sme sa zúčastnili európskej 

konferencie o spoločnosti a inováci‑

ách Personal Democracy Forum 2016 

v Gdansku. Počas podujatia sme sa 

zapájali aj do paralelne prebiehajú‑

cich koordinačných stretnutí v Poľ‑

sku vznikajúcej siete technologických 

mimovládok TransparenCEE.

 — Počas roka sme debatovali na viace‑

rých stredných a vysokých školách.

 — Zúčastnili sme sa niekoľkých stretnutí 

so zástupcami veľvyslanectiev a hovo‑

rili s odborníkmi a zástupcami z mi‑

movládneho sektora zo zahraničia.

 — Diskutovali sme v rámci seminára 

Transparentnosť – nástroj na zvýšenie 

kvality zdravotníctva? organizovanom 

Zastúpením EK na Slovensku.
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 — V Madride sme na Opendatacon hovo‑

rili o tom, ako loviť v účtovných zá‑

vierkach zaujímavé fakty.

 — O našej práci s otvorenými dátami sme 

rozprávali na EuroPCom 2016, konfe‑

rencii o verejnej komunikácii.

 — Boli sme na Open Up 2016, konferencii 

o otvorenom vládnutí v Londýne.

FOTO: TOMÁŠ HALÁSZ / OSF

 — Na jeseň sme sa zúčastnili Positive 

Deviance Global Conference v Kodani.

 — Na festivale 4 živly sme debatovali 

o aktivizme pri uvedení filmu Every‑

day Rebellion.

 — Na workshope v Prahe sme zdieľa‑

li naše skúsenosti so zverejňovaním 

zmlúv.

Eva Vozárová
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ČÍSLA

530
komentáre  a  analýzy  v  celoštátnych 
mienkotvorných denníkoch,  vyhlásenia 
pre  t lač,  te le víz iu  a   rozhlas,  rozhovor y 
a  diskusie…

CITÁCIE
V MÉDIÁCH

6
TL AČOVÝCH BESIED

15
TL AČOVÝCH SPRÁV

84
ŽIADOSTÍ  O INFORMÁCIE

16
PODNETOV ÚRADOM

15
BLOGOV

5
NEWSLETTEROV

16
DOKUMENTOV

23
VIDEI Í

17
DOBROVOĽNÍKOV

232
TWEETOV

215
FACEBOOKOVÝCH

STATUSOV

https://dennikn.sk/autor/aliancia-fair-play/
https://www.scribd.com/user/3315506/Aliancia-Fair-play
https://www.youtube.com/user/fairplayalliance
http://www.twitter.com/alianciaFP
https://www.facebook.com/alianciafairplay
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ZNASICHDANI.SK

114 868

NETWORK.FAIR-PL AY.SK

4 823

POLITIKAOPEN.SK

8 836

DATANEST.SK

41 651

OTVORENEZMLUVY.SK

116 537

HEDVIGA.FAIR-PL AY.SK

1 674

NÁVŠTEVNOSŤ
WEBOV

FAIR-PL AY.SK

12 542
BIEL AVRANA.SK

15 339

http://znasichdani.sk
http://network.fair-play.sk
http://politikaopen.sk
http://datanest.sk
http://otvorenezmluvy.sk
http://hedviga.fair-play.sk
http://www.fair-play.sk/
http://bielavrana.sk
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FINANCOVANIE
Inštitucionálnym podporovateľom Aliancie Fair ‑play v roku 2016 bola zahraničná 

nadácia Open Society Institute, ktorá pokryla takmer 30 % nášho rozpočtu. Ďalším 

významným zdrojom financovania našich aktivít boli domáce nadácie, ktoré tvorili 

takmer 28 % rozpočtu, 2 % z daní, ktoré tvorili 14 % rozpočtu a zdroje, ktoré nám po‑

skytli zahraničné veľvyslanectvá tvorili takmer 10 % nášho rozpočtu.



Donorská organizácia Prenesené nevy-
čerpané finanč-
né prostriedky 
z minulých 
rokov

Výška grantu/
príjmu získaná 
v roku 2016

Zostatok 
nevyčerpaných 
finančných 
prostriedkov 
prenesených do 
roku 2017

Krytie výdavkov 
vzťahujúcich sa 
k roku 2016

Podiel na roz-
počte

Open Society Institute 2015 17 413,82 € 0,00 € 0,00 € 17 413,82 € 6,49 %

Open Society Institute 2016 23 390,72 € 146 616,16 € 107 314,90 € 62 691,98 € 23,38 %

Nadácia Porticus 0,00 € 105 000,00 € 103 000,00 € 2 000,00 € 0,75 %

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

536,52 € 0,00 € 0,00 € 536,52 € 0,20 %

EEA Grants – Nadácia otvorenej spoločnosti – part-
nerstvo v projekte s OZ Sudcovia „Za otvorenú 
justíciu“

716,92 € 0,00 € 0,00 € 716,92 € 0,27 %

Nadácia ESET 20 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 22 000,00 € 8,20 %

Nadácia Pontis – Dobrá krajina1 398,57 € 9 799,77 € 0,00 € 10 198,34 € 3,80 %

Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko 5 000,50 € 40 000,00 € 15 557,59 € 29 442,91 € 10,98 %

Nadácia Pontis – Fond Accenture – konferencia 
Network

0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,37 %

International Visegrad Fund – konferencia Network 12 500,00 € 0,00 € 0,00 € 12 500,00 € 4,66 %

Nadácia Slovenskej sporiteľne - konferencia 
Network, Biela vrana 2016

0,00 € 11 000,00 € 0,00 € 11 000,00 € 4,10 %

GlaxoSmithKline – konferencia Network 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,19 %

Majerník & Miháliková – konferencia Network 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,19 %

TaylorWessing – konferencia Network 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,19 %

Dar Ivan Štefunko – konferencia Network 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,37 %

O2 Slovakia  – konferencia Network 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,75 %

Profesia, s. r. o. – konferencia Network 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,37 %

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na 
Slovensku

29 195,40 € 0,00 € 6 799,84 € 22 395,56 € 8,35 %

Veľvyslanectvo Veľkej Británie a Severného Írska 3 650,00 € 0,00 € 0,00 € 3 650,00 € 1,36 %

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

10 862,76 € 0,00 € 0,00 € 10 862,76 € 4,05 %

2 % z dane prijaté v roku 2016 (vrátane kreditných 
úrokov)

0,00 € 38 487,10 € 0,00 € 38 487,10 € 14,35 %

Open Knowledge Foundation – 1. miesto – najlep-
šia opendata aplikácia

1 017,60 € 0,00 € 767,60 € 250,00 € 0,09 %

Telekom Slovensko, a. s. 839,00 € 2 667,60 € 2 172,80 € 1 333,80 € 0,50 %

Príspevky od fyzických osôb a právnických osôb 0,00 € 16 201,65 € 0,00 € 16 201,65 € 6,04 %

Dar Peter Paško 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Členské príspevky3 0,00 € 420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 %

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

0,00 € 127,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Spolu 125 521,81 € 428 819,98 € 285 612,73 € 268 181,36 €

1 9799,77 € prišlo na účet v roku 2016. Darcovia na Dobrej krajine darovali Aliancii Fair ‑play v roku 2016 ďalších 1327,75 €. Táto suma prišla na účet Aliancie Fair ‑play až v roku 2017, preto budú vyká‑
zané až vo výročnej správe za rok 2017.

2 Suma čerpania vrátane kreditných úrokov.
3 Suma 420 € je súčasťou hospodárskeho výsledku roku 2016.

Krytie výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2016 podľa jednotlivých zdrojov príjmov



V roku 2016 sme zÍskali 
finanČnÉ prostriedky 
na svoje aktivity aj od 
vyŠe 270 individuÁlnych 
darcov.

VŠetkÝm veĽmi pekne 
Ďakujeme, veĽmi si ICH 
pomoc vÁŽime.



Dary Suma

Dary poslané priamo na účet Aliancii Fair-play 55 999 €1

Dary cez systém darujme.sk a ludialudom.sk 60 93,66 €2

Dary cez dobrakrajina.sk 4 643,92 €3

Spolu 66 736,58 €

1 Takmer 270 darov od vyše 60 darcov.
2 Viac ako 275 darov od vyše 160 darcov. 5568,66 € prišlo v priebehu roku 2016 a 525 € prišlo na účet v januári 2017 (dary však boli poukázané ešte v roku 2016).
3 Cez 300 darov od približne 50 darcov. 3316,17 € prišlo na účet v roku 2016 a suma 1327,75 € prišla na účet v roku 2017 (dary však boli poukázané ešte v roku 

2016). Pravidelné dary boli zdvojnásobené 1:1 Nadáciou ESET.

Individuálni darcovia v roku 2016

* Pri daroch nad 500 € zverejňujeme podľa našich pravidiel prijímania darov aj meno a priezvisko darcu. Pri daroch nad 2 500 € zverejňujeme aj výšku daru. 
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 oboz‑
námení s naším pravidlom, že zaslaním daru súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska pri dare nad 500 € a mena, priezviska a výšky daru pri dare nad 
2500 €. Kompletný zoznam darcov, ktorí nám darovali peniaze cez dobrakrajina.sk, nájdete tu (v časti Archív).

Meno darcu

Ivan Štefunko (dar bol účelovo viazaný na prípravu neformálnej konferencie Network 2016)

Ľuboš Neviďanský

Eduard Matúš

Individuálni darcovia nad 500 €*

Meno darcu

Peter Paško – 50 000 €

Individuálni darcovia nad 2 500 €*

https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/pozerame-politikom-na-prsty
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NÁKLADY
ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR ‑PLAY 
V ROKU 2016

Výdavky Aliancie Fair ‑play vzrástli oproti 

predchádzajúcemu roku o približne 

15 000 €. Najväčšiu časť výdavkov v roku 

2016, takmer 70 %, predstavovali výdavky 

na honoráre pre pracovníkov a dlhodo‑

bých spolupracovníkov. Ďalšiu význam‑

nú položku tvorili výdavky na externých 

konzultantov, expertov v oblasti práva, 

IT, tlmočníkov, programátorov, grafikov, 

umelcov a pod. vo výške takmer 15 %. 

Ďalej nájomné vrátane energií a služieb, 

pretože Aliancia Fair ‑play nevlastní 

žiaden nehnuteľný majetok a priestory si 

prenajíma.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR ‑PAY 
V ROKU 2016 PODĽA PROJEKTOV

Najväčšiu časť výdavkov v roku 2016 

tvorili výdavky na zabezpečenie chodu 

kancelárie – približne 47 %. Sú to spo‑

ločné výdavky na celú organizáciu ako 

nájomné, účtovník, asistent, IT technik, 

audit, komunikácia a pod. Projekt inves‑

tigatíva, ktorý zahŕňal projekty watch‑

dog, tvoril spolu takmer 29 % rozpočtu. 

Projekt Neformálna konferencia Network 

bol na úrovni takmer 10 % rozpočtu, 

skoro 9 % výdavkov išlo na open dáta 

projekty – datanest.sk, znasichdani.sk 

a otvorenezmluvy.sk. Výdavky na ocene‑

nie Biela vrana tvorili takmer 6 % roz‑

počtu.

FINANCOVANIE ALIANCIE FAIR ‑PLAY Z „2 %“ 
V ROKU 2016

Časť výdavkov Aliancie Fair ‑play v roku 

2016 bolo hradených z 2 %, ktoré organi‑

zácia prijala v roku 2015 a 2016. Celková 

výška prijatých 2 % (vrátane kreditných 

úrokov) v roku 2015 bola 21 301,60 €, 

z toho 10 863,10 € pokrývalo výdavky 

vzťahujúce sa na rok 2016. Zvyšné fi‑

nančné prostriedky v sume 10 438,50 € 

bolo použitých ešte v roku 2015.

Časť výdavkov Aliancie Fair ‑play 

v roku 2016 bolo hradených z 2 %, ktoré 

organizácia prijala v tom istom roku. Cel‑

ková výška prijatých 2 % bola 38 605,11 €, 

z toho 38 487,10 € pokrývalo výdavky 

vzťahujúce sa na rok 2016. Zvyšné fi‑

nančné prostriedky v sume 118,01 € bude 

organizácia čerpať v roku 2017.
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Výdavky Suma

Honoráre pre pracovníkov a dlhodobých spolupracovníkov 177 581 €

Konzultanti, experti, tlmočníci, grafici, programátori, umelci 36 945 €

Nájomné vrátane energií a služieb 15 707 €

Organizovanie eventov, diskusií a iných podujatí 7 460 €

Web, IT (domény, hosting servera, softvér, IT vybavenie) 5 520 €

Cestovné náhrady za dopravu, ubytovanie, diéty 4 423 €

Ostatné* 2 346 €

Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné) 1 895 €

Kancelárske potreby, drobný majetok, vybavenie 1 613 €

Spolu** 253 489 €

Výdavky Suma

Organizácia 119 656 €

Investigatíva a watchdog 73 355 €

Open dáta projekty – datanest, znasichdani, otvorenezmluvy.sk 20 867 €

Biela vrana 16 169 €

Neformálna konferencia Network 23 442 €

Spolu* 253 489 €

* 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 účtovnej závierke (účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy) sú spôsobené tým, že v tejto tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2016 a v 
účtovnej závierke sú vykázané náklady organizácie.

*Rozdiely medzi vykázanými číslami v tejto tabuľke a účtovnej závierke (účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy) sú spôsobené tým, že v tejto tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2016 a v účtov‑
nej závierke sú vykázané náklady organizácie.

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair ‑play v roku 2016 podľa účelu použitia

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair ‑pay v roku 2016 podľa projektov
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Účel použitia Výška Spôsob použitia

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 1 940,00 € Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 3 514,00 € Projekt Datanest - Podpora šírenia informácií cez technologic-
ké projekty

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 5 409,10 € Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Spolu 10 863,10 €

Použitie 2% v roku 2016 prijatých v roku 2015 (za rok 2014)

Účel použitia Výška Spôsob použitia

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 7 888,00 € Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu, 
projektu Biela vrana a technologických projektov

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 4 641,25 € Projekt Datanest - Podpora šírenia informácií cez technologic-
ké projekty

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 10 417,53 € technicko -organizačné zabezpečenie projektu na ochranu 
ľudských práv

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 3 880,00 € Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 11 660,32 € Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Spolu 38 487,10 €

Použitie 2% v roku 2016 prijatých v roku 2016 (za rok 2015)

Účel použitia Výška Spôsob použitia

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 7 888,00 € Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu, 
projektu Biela vrana a technologických projektov

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 8 155,25 € Projekt Datanest - Podpora šírenia informácií cez technologic-
ké projekty

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 10 417,53 € technicko -organizačné zabezpečenie projektu na ochranu 
ľudských práv

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 5 820,00 € Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu

§ 50 ods.5 zákona f) ochrana ľudských práv - právo na informácie 17 069,42 € Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Spolu 49 350,20 €

Použitie 2% v roku 2016 SPOLU
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Ľudia
Aj v roku 2016 tvorilo náš tím mnoho 

šikovných ľudí. Niektorí venovali Aliancii 

takmer všetok čas, iní nám ako brigádni‑

ci pomáhali pár hodín týždenne. Okrem 

toho sme mali mnohých dobrovoľníkov. 

Na externej báze sme tiež spolupracovali 

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, 

Martin Neupauer, Dominika Hasprová, 

Jakub Čevela (do júna 2016), Tomáš 

Ružica (do apríla 2016).

DOBROVOĽNÍCI

Tina Kellenbergerová, Lenka Rišková, 

Jakub Bokes, Ivan Szönyi, Daniela Bla‑

žejová, Dana Poláčková, Marcela Glevic‑

ká, Jana Polnischová, Ľuboš Neviďan‑

ský, Martin Pauliny, Klára Kusá, Michal 

Stupavský, Lukáš Krajčír, Alexandra 

Habová, Tomáš Benko, Veronika Boríko‑

vá, Lucia Kotrhová.



DONORI

 — Open Society Institute
 — Nadácia Pontis
 — Nadácia Pontis – Accenture Fond
 — Nadácia Eset
 — Nadácia Slovenskej sporiteľne
 — U.S. Embassy in Slovakia
 — British Embassy Bratislava
 — Google
 — EEA Grants – (cez správcu Nadácia 
otvorenej spoločnosti)

 — Open Knowledge Foundation
 — Telekom Slovensko, a. s.

PODPOROVATELIA

 — Eset
 — Digmia
 — NEWTON Media
 — Pizza SEO

KONFERENCIU NETWORK PODPORILI

 — International Visegrad Fund
 — Nadácia Slovenskej sporiteľne
 — GlaxoSmithKline, s. r. o.
 — Ivan Štefunko

 — O2 Slovakia, s. r. o.
 — Profesia, s. r. o.
 — TaylorWessing e|n|w|c advokáti, s. r. o.
 — Majerník & Mihalíková, s. r. o.
 — Zuzana Bartošovičová

Ďakujeme tiež všetkým ľudom, ktorí 

konferenciu podporili kúpou drahšieho 

lístka.

Ďakujeme

Poďakovanie patrí všetkým, kto‑

rí pomohli a podporili činnosť Aliancie 

Fair ‑play. Vám, ktorým záleží na tom, 

ako naša krajina vyzerá, patrí náš povďak 

za to, že pri nás stojíte. Či už ide o domá‑

ce alebo zahraničné inštitúcie, s ktorými 

spolupracujeme alebo osoby a organizá‑

cie, ktoré nám pomohli svojou prácou, 

službami či podporou pro bono. Vďační 

sme tiež všetkým individuálnym darcom, 

ktorí svojím darom prispeli na činnosť 

Aliancie Fair‑play.
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ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
ALIANCIE
FAIR-PLAY



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky
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POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE
ALIANCIE
FAIR-PLAY
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 8 1 0 1 9 5 /SID     
 
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1)   Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi alebo 
zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej 
jednotky 
Mgr. Zuzana Wienk 

Katarína Ďurková 

Vladimír Pirošík 
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 08.03.2002 

 
(2)   Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov 

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo)  
 

Štatutár – Mgr. Zuzana Wienk 

 

 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

Revízor – Peter Kunder 

 

 
 
(3)   Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. 

Hlavná činnosť: 

- analýza a monitoring fungovania politických strán, vrátane ich financovania, vyhodnocovanie legislatívneho rámca 
v tejto oblasti, skúmanie spravodlivosti a  efektivity volebných systémov, 
- navrhovanie riešení pre transparentný a kontrolovateľný systém politických strán, ale aj volebných pravidiel, 

- monitoring dodržiavania platných legislatívnych noriem v oblasti politického a verejného života,  
- vytváranie priestoru pre verejnú a mediálnu diskusiu o problematike politických strán formou organizovania 
seminárov, konferencií a tvorivých stretnutí, 
- informovanie verejnosti, odborníkov a médií o výsledkoch práce Aliancie prostredníctvom médií, tlačových 
materiálov, vzdelávacích programov a činností charakterizovaných ako verejný lobing, 
- analýza, monitoring mediálneho prostredia najmä so zameraním na nezávislosť a etiku médií, analýzu existujúcich 
mechanizmov, navrhovanie vlastných riešení, 
- vytváranie watch-dog čiže monitorovací ch mechanizmov, vrátane využitia nástrojov investigatívnej žurnalistiky, 
vytváranie mechanizmov a podnetov pre samoreguláciu mediálneho prostredia,  poskytovanie poradenstva pre 
médiá. 
- ochrana spotrebiteľov, 

- vzdelávanie a podpora vzdelávania 

Podnikateľská činnosť: 

 

 

 
 
(4)   Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje 

účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných 
účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.  

Tabuľ ka k č l. I ods. 4  o poč te zamestnancov a dobrovoľ níkov: 

 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 16 48 
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(5)   Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

(6)   Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1)   Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

ÁNO    

(2)   Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, 
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Druh zmeny Dôvod Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného 
imania a výsledku hospodárenia 

x x x 
 
(3)   Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a)   dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou  neobstarala 

b)   dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  neobstarala 

c)   dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  neobstarala 

d)   dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  neobstarala 

e)   dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  neobstarala 

f)   dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom  neobstarala 

g)   dlhodobý finančný majetok  neobstarala 

h)   zásoby obstarané kúpou  obstarávacou cenou 

i)   zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  neobstarala 

j)   zásoby obstarané iným spôsobom  neobstarala 

k)   pohľadávky  menovitá hodnota 

l)   krátkodobý finančný majetok  menovitá hodnota 

m)   časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  menovitá hodnota 

n)   záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota 

o)   časové rozlíšenie na strane pasív súvahy menovitá hodnota 

p)   deriváty neobstarala 

q)   majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nemá 

r)   prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu nemá 
 
(4)   Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza 

doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

dlhodobý hmotný majetok 4 roky ¼ rovnomerná 

    
 
(5)   Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:  

Opravné položky Rezervy 

áno   nie 
 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1)   Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie: 

a)   prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom 
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
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b)   prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; 
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas 
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c)   prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 

Tabuľ ka č . 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 0  3548,13  0  0  0  0  3548,13  

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  

úbytky  0  0  0  0  0  0  0  

presuny               
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  3548,13  0  0  0  0  3548,13  

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 0  3548,13  0  0      3548,13  

prírastky   0  0  0  0      0  

úbytky  0  0  0  0      0  
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  3548,13  0  0      3548,13  

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia        

prírastky                 

úbytky                
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia               

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

 

Tabuľ ka č . 2 

  Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 
hnut. vecí 

Dopravné 
prostried-

ky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obst. 
dlhodob

. 
hmotné

ho 
majetku 

Poskyt 
predd. 

na dlho-
dobý 

hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0  0  0  7783,84  0  0  0  0  0  0  7783,84  

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

úbytky  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

presuny                       
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  7783,84  0  0  0  0  0  0  7783,84  

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

    0  7783,84  0  0  0  0      7783,84  

prírastky       0  0  0  0  0  0      0  

úbytky      0  0  0  0  0  0      0  
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Stav na konci bežného 
účtovného obdobia     0  7783,84  0  0  0  0      7783,84  

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

                      

prírastky                         

úbytky                        
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia                       

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (2)   Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 
nakladať: 

Prehľad dlhodobého majetku Výška majetku 

x x 
 
(3)   Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Výška poistenia 

x x x 
 
(4)   Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, 

ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 4  o zmenách jednotlivých polož iek dlhodobého finanč ného majetku: 

  

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 
v ovládanej 

osobe 

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové 
cenné 

papiere 
držané do 
splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 15818                

Prírastky                 

Úbytky                 

Presuny                 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 15818                

Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia                 

Prírastky                 

Úbytky                 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia                 

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 15818                

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 15818                
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Tabuľ ka k č l. III ods. 4  o štruktúre dlhodobého finanč ného majetku  

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(v %) bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

 Fair-play Commerce, s.r.o. 100 100 22703 20994 15818 15818 
 

(5)   Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia 
a zúčtovania. 

Dlhodobý finančný 
majetok 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  

opravnej položky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Opis dôvodu ich tvorby, 
zníženia a zúčtovania 

 0 0 0  0  
 
(6)   Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 6  o polož kách krátkodobého finanč ného majetku 

Tabuľ ka č . 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pokladnica 284,21 541,85 

Ceniny 0 0 

Bežné bankové účty 136968,25 110121,17 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok   

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 137252,46 110663,02 
 
Tabuľ ka č . 2 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie  0 0 0 0 
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti  0 0 0 0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku 0 0 0 0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0 
 
Tabuľ ka č . 3 

Krátkodobý finančný  majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    
 
(7)   Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie 

opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo 
zúčtovania opravných položiek k zásobám. 
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Tabuľ ka k č l. III ods. 7  o vývoji opravných polož iek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Nedokončená výroba  a polotovary 
vlastnej výroby 0 0 0  0 

Výrobky  0 0 0  0 

Zvieratá 0 0 0  0 

Tovar 0 0 0  0 

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu 0 0 0  0 
 

(8)   Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Významné pohľadávky Opis  Suma 

Granty Nezískané fin. prostriedky z 3 grantov, fin. prostriedky budú pripísané na účet 
v roku 2017 a 2018 193504,36 

 
(9)   Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 

zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 9  o vývoji opravných polož iek k pohľ adávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Pohľadávky z obchodného styku      

Ostatné pohľadávky      

Pohľadávky voči účastníkom združení      

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 0 0 0  0 
 
(10)   Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 10  o pohľ adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 195677,16 45461,59 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 195677,16 45461,59 
 
(11)   Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  Opis Suma 

•   časové rozlíšenie nákladov  0 

•   príjmy budúcich období  0 
 

(12)   Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

a)   opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b)   opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  
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Tabuľ ka k č l. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobež ného majetku a obež ného majetku     

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 0 0 0  0 
z toho:  
•   nadačné imanie v nadácii      

•   vklady zakladateľov      

•   prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0 0 0  0 

Fond reprodukcie 0 0 0  0 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0  0 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 0 0 0  0 

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0  0 

Ostatné fondy 3652,72 0 1310,79  2341,93 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 25859,83 19667,87 0  45527,70 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  1502,25   1502,25 

Spolu 25859,83 21170,12 1310,79  49371,88 
 
(13)   Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 13 o rozdelení úč tovného zisku alebo vysporiadaní úč tovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 20857,09 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov 1008,32 

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 19848,77 

Iné   

Účtovná strata 0 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

(14)   Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
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a)   údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, 
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa 
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy 

Tabuľ ka k č l. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použ ití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu 0 0 0  0 
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv 
– rezerva na audit 0 2000 0 0 2000 

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 0 2000 0  2000 

Rezervy spolu 0 0 0  0 

b)   údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky 
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, 

Významné položky ostatných a iných záväzkov  Začiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný zostatok 

     

c)   prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti 12584,74 3364,18 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky spolu 12584,74 3364,18 
 
d)   prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

1.   do jedného roka vrátane, 
2.   od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3.   viac ako päť rokov 
 

Tabuľ ka k č l. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka   

Krátkodobé záväzky spolu 12584,74 3364,18 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 12584,74 3364,18 

e)   prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 
a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Tabuľ ka k č l. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0 0 

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 0 0 
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Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 0 0 

f)   prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

Tabuľ ka k č l. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôž ič kách a návratných finanč ných výpomociach 

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma 
zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový úver     0 0 

Pôžička       

Návratná finančná výpomoc     0 0 

Dlhodobý bankový úver     0 0 

Spolu     0 0 

g)   prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období Opis  Suma 

   
 
(15)   Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a)   zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b)   zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c)   zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d)   zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e)   zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 15 o významných polož kách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z dôvodu 
Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru     
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie 
(EEA Grants) 1253,44  1253,44 0 

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku     

grantu 93905,37 283439,93 93905,37 283439,93 

podielu zaplatenej dane 10862,76 0 10862,76 0 

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane     

ostatné výnosy budúcich období 1856,60 2172,80 1856,60 2172,80 
 

(16)   Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a)   celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

Suma istiny Finančný náklad 

0  
 

b)   suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  
1.   do jedného roka vrátane, 
2.   od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3.   viac ako päť rokov. 

Tabuľ ka k č l. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finanč ného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
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účtovného obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako päť rokov     

 
 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1)   Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb 
hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

0 0 0 
 
(2)   Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov Suma 

Prijaté príspevky od FO 12839,46 

Prijaté príspevky od iných organizácií 205783,73 
 
(3)   Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Open Society Institute 2016 80105,80 

Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko 29442,91 

Nadácia Pontis – Dobrá krajina 10198,34 

Nadácia Pontis – Accenture Fond – konferencia Network 1000,00 

Nadácia Eset 22000,00 

International Visegrad Fund 12500,00 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 11000,00 

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku 22165,74 

Veľvyslanectvo Veľkej Británie na Slovensku 3650,00 

Google 3841,85 

Nadácia O2 – konferencia Network 2000,00 

Profesia, s.r.o. – konferencia Network 1000,00 

TaylorWessing – konferencia Network 500,00 

Majerník &Mihalíková, s.r.o. – konferencia Network 500,00 

GlaxoSmithKline, s.r.o. – konferencia Network 500,00 

EEA Grants – Nadácia otvorenej spoločnosti 1002,55 

Open Knowledge Foundation – I. miesto – najlepšia opendata aplikácia 250,00 

2% z dane prijaté v roku 2015 (vrátane kreditných úrokov) 10862,76 

2% z dane prijaté v roku 2016 (vrátane kreditných úrokov) 38486,96 

Telekom Slovensko, a.s. 1333,80 
 
(4)   Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota 

kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

•   celková hodnota kurzových ziskov 1193,61 

•   hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky  

•   ostatné – kreditné úroky 5,93 
 



17 

 

(5)   Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady Suma 

Spotreba materiálu 1613,35 

Spotreba energie 1991,44 

Cestovné 2203,74 

Náklady na reprezentáciu 2889,53 

Telekomunikačné služby a internet 1821,33 

Poštovné 73,30 

Web, hosting servera, IT služby 5281,43 

Nájomné a prenájom priestorov 13715,28 

Ubytovanie a dopravné náklady 2219,03 

Cateringové služby 4960,00 

Mandátne zmluvy 158595,88 

Softvér 238,20 

Programátorské a grafické služby 22525,75 

Audit 2359,70 

Externé konzultácie 39084,90 

Mzdové náklady 6821,32 

Zákonné sociálne poistenie 1528,84 

Dane a poplatky 219,90 

Bankové poplatky 225,96 

Dary – ocenenie víťazných projektov 1200,00 

Kurzové straty 700,52 
 
(6)   Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Právo na informácie – open data projekty 4127,00 16043,25 

Ochrana ľudských práv – projekt Investigatíva a watchdog 4317,00 17069,42 

Ochrana ľudských práv – projekt Biela vrana 1994,50 5820,00 
Ochrana ľudských práv – technicko-organizačné zabezpečenie projektu na 
ochranu ľudských práv 0,00 10417,53 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 
 
(7)   Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 

kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

•   celková hodnota kurzových strát 700,52 

•   hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky 700,52 

•   ostatné   
 
(8)   V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie 

v členení na náklady za 

a)   overenie účtovnej závierky, 
b)   uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 
c)   súvisiace audítorské služby, 
d)   daňové poradenstvo, 
e)   ostatné neaudítorské služby. 

 

Tabuľ ka k č l. IV  ods. 8 o nákladoch vynalož ených v súvislosti s auditom úč tovnej závierky 
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Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 2000,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 2000,00 
 
 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Významné položky Hodnota majetku 

  
 

Čl. VI 
Ďalšie informácie 

(1)   Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo 
servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

Opis iných aktív Hodnota  

  
 
(2)   Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých 

druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a)   možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí 
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b)   povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude 
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Opis iných pasív Hodnota  

  
 
(3)   Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška 

a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a)   povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b)   povinnosť z opčných obchodov, 
c)   zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d)   povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e)   iné povinnosti.  

Opis významných položiek ostatných finančných povinností Výška Spriaznené osoby 

   
 
(4)   Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5)   Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 
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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.



Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZMUJv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč MÚJ
mikro účtovnej jednotky

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

x x x Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

MF SR č. 18008/2014 TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS

31 12 16

2820009797

46482873

74 90 0

X
1 16

12 16

1 15

12 15

Fair–play Commerce, s.r.o.

SMRE IANSKA 21 21

81105 BRATISLAVA

Zapísaný v OR¦ Okresný súd Bratislava

 I., oddiel Sro, vložka Œ. 78357/B

30 03 17 30 03 17
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Bežné účtovné obdobie

Netto   1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto   2

Číslo
riadku

c

06

07

08

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Opravná položka k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

09

10

11

13
Ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

14

15

2.

A.II.

3.

A.II.1.

4.

2.

A.III.

4.

A.III.1.

B.

B.I.

STRANA AKTÍV

b

Ozna-
čenie

a

Obežný majetok
r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21

16

18
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,
31XA) - /391A/

2.

3.

B.III.1.

20

01

19

B.II.
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A,
336A, 33XA,  354A, 355A,  358A, 35XA,
371A,  374A, 375A,  378A, 381A, 382A,
385A) - 391A

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14

04

Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/

05

03

02A. Neobežný majetok
r. 03 + r. 04 + r. 09

A.I.

Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) -
/082, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
- /081, 092A, 094A, 095A/

Dlhodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13)

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) - /095A, 096A/

Podielové cenné papiere (061, 062, 063,
043A, 053A) - /095A, 096A/

Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) -
/191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/

17B.III. Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r. 20)

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,
346A, 347A, 34XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391A/

21B.IV. Finančný majetok
r. 22 + r. 23

22B.IV.1. Peniaze a účty v bankách
(211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)

23Ostatné finančné účty (251, 252, 253,
256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/

2.

MF SR č. 18008/2014

UZMUJv14_2

12Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22XA)

3.

DIČ IČOSúvaha
Úč MÚJ 1 - 01

2820009797 46482873

25861 21564

25861 21564

6804 6804

29 2928

29 2928

19028 11832

19028 11832



Strana 3

Bežné účtovné obdobie

3

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Číslo
riadku

c

29

30

31

32

33

34

35

36

37

2.

A.I.1.

A.III.

B.

B.I.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky   r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +
r. 43 + r. 44 + r. 45

Dlhodobé bankové úvery
(461A, 46XA)

39
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
(316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)

2.

3.

B.IV.1.

41

24

40

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 25 + r. 34

27

Základné imanie
r. 27 + r. 28

28

26

25

UZMUJv14_3

Vlastné imanie
r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33

A.

A.I.

Základné imanie a zmeny základného
imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)

A.II.

Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)

A.V.

Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)

A.IV.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, /-/429)

A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 +
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,
472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,
479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)

Dlhodobé rezervy
(451A, 459A, 45XA)

38B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv,
úverov a výpomoci   súčet (r. 39 až r. 42)

Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A,
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)

Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

4.
42

Ostatné krátkodobé záväzky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

43B.V. Krátkodobé rezervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)

44B.VI. Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

45Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

MF SR č. 18008/2014

B.II.

B.III.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč MÚJ 1 - 01

2820009797 46482873

25861 21564

22702 20994

15818 15818

15818 15818

1230 1152

3947 2459

1707 1565

3159 570

2

3159 568

2504

53 25

602 543
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03

Tržby z predaja tovaru
(604, 607)

04

05

06

Aktivácia
(účtová skupina 62)

07

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

17

18

19Pridaná hodnota   (r. 02 - r. 09) + (r. 03 +
r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)

20

21

22

Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)

23

24

02

01

II.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
(665)

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

Výnosové úroky
(662)

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

UZMUJv14_4

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Číslo
riadku

c

Text

b

Ozna-
čenie

a

I.

III.

IV.

V.

VI.

* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

C.

*

A.

B.

Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

Služby
(účtová skupina 51)

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

D.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, (+/-) 553)

F.

Opravné položky k pohľadávkam
(+/- 547)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)

G.

H.

I.

**

*

*

VII.

VIII.

IX.

X.

25

26

Kurzové zisky
(663)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti
(668)

XI.

XII.

MF SR č. 18008/2014

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč MÚJ 2 - 01

2820009797 46482873

15765 7369

24

15765 7345

13487 5197

13114 4724

373 342

131

2278 2172

2651 2645

103 1

1 1

102
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29

Predané cenné papiere a podiely
(561)

30

31

32

Nákladové úroky
(562)

33

Kurzové straty
(563)

34

35

28

27

K.

UZMUJv14_5

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Číslo
riadku

c

Text

b

Ozna-
čenie

a

J.

L.

M.

N.

O.

* Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r. 28 až r. 33)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

** Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti   (+/-) (r. 20 - r. 27)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. 18 + r. 34)

**

36

37

P. Daň z príjmov
(591, 595)

38

Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-) (596)

***
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

MF SR č. 18008/2014

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč MÚJ 2 - 01

81 75

2 14

79 61

22 –74

2300 2098

593 533

1707 1565

2820009797 46482873
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POZNÁMKY
K ÚČTOVNEJ
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Poznámky Úč MÚJ 3 - 01 IČO 4 6 4 8 2 8 7 3 DIČ 2 8 2 0 0 0 9 7 9 7 
 
 Čl. I  
Všeobecné údaje  
(1) Názov právnickej osoby a jej sídlo alebo meno a priezvisko fyzickej osoby.  
 

Meno spoločnosti Sídlo spoločnosti 
 Fair-play Commerce, s.r.o.  Smrečianska 21,  81105, Bratislava 

 
(2) Údaje o konsolidovanom celku, a to – nemá náplň 
a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku 
za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa 
aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,  
 
 
b) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť 
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú  
 
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej 
konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,4)  
 

 
 
2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.  
 

Obchodné meno dcérskej spoločnosti Sídlo dcérskej spoločnosti 
    
    
    
    

 
4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. 
EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).  
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité 
medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.  
 
(3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.  
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 

 
  



Poznámky Úč MÚJ 3 - 01 IČO 4 6 4 8 2 8 7 3 DIČ 2 8 2 0 0 0 9 7 9 7 
 
 
Čl. II  
Informácie o prijatých postupoch  
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti.  
 

Áno  Nie  
 
(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to  
 

Druh majetku a záväzkov Spôsob ocenenia Náklady spojené  
s obstaraním 

Dlhodobý nehmotný majetok  Obstarávacia cena     
Dlhodobý hmotný majetok  Obstarávacia cena     

Dlhodobý finančný majetok Obstarávacia cena     
Zásoby obstarané kúpou Obstarávacia cena    
Zásoby obstarané vlastnou 
činnosťou Vlastné náklady  na úrovni skutočných vlastných 

nákladov   
Pohľadávky  Menovitá hodnota   
Krátkodobý finančný majetok  Menovitá hodnota    
Záväzky vr. rezerv, dlhopisov, 
pôžičiek...  Menovitá hodnota    

Derivátové operácie x    
 
 
(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri 
určení odpisov.  
 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 
        

        
        

 
 
(4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich 
vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej 
jednotky.  
 

Druh zmeny účtovnej zásady                   
alebo účtovnej metódy Dôvod zmeny 

Hodnota vplyvu na príslušnú 
zložku majetku, záväzkov, 

vlastného imania a výsledku 
hospodárenia účtovnej 

jednotky 
      

      

      

      
 
 
(5) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve.  
 

Dotácia Ocenenie Výška dotácie 

   
         



Poznámky Úč MÚJ 3 - 01 IČO 4 6 4 8 2 8 7 3 DIČ 2 8 2 0 0 0 9 7 9 7 
 
 
 
(6) Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s 
uvedením vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne sa 
môže uviesť aj účtovanie nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s 
uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.  
 

Druh opravy Suma Popis chyby a vplyvu opravy 
Oprava významných chýb minulých 
účtovných období     
Oprava nevýznamných chýb 
minulých účtovných období     

 
 
 
Čl. III  
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát  
(1) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú 
výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu 
predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm.  
 

Udalosť Dôvod Hodnota 

      
      
      
      

 
 
(2) Informácie o záväzkoch, a to  
a) celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,  
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Dlhodobé záväzky spolu 0 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov   
Krátkodobé záväzky spolu 0 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane   
Záväzky po lehote splatnosti   

 
b) celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov.  
 

Druh formy zabezpečenia záväzku 
Hodnota záväzku zabezpečená 

Záložným právom Inou formou 
zabezpečenia 

      
      
      
      
      

 
 
(3) Informácie o vlastných akciách, a to  
a) dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,  
b) informáciách, ktorými sú  
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1. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a 
menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza 
percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,  
2. počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za 
ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,  

c) počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe 
k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.  
 

Dôvod 
nadobudnu-
tia vlastných 
akcií počas 
účtovného 
obdobia 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

Počet akcií Počet akcií 
Podiel na ZI v % Podiel na ZI v % 

 Menovitá hodnota Menovitá hodnota 
Hodnota nadobudn. Hodnota za prevod 

    

    

      
    
    

    

    

      
    
    

 
(4) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to  
a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, 
dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,  
b) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky a 
to  

1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé 
orgány,  
2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé 
orgány,  
3. celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v 
členení za jednotlivé orgány,  

c) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté; pri 
pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby,  
 

Druh príjmu, výhody 
Hodnota príjmu, výhody 
súčasných členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody 
bývalých členov orgánov 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 
Poskytnuté záruky alebo zabezp.             
Poskytnuté pôžičky (ku dňu ÚZ)             
Splatené pôžičky (ku dňu ÚZ)             
Odpustné alebo odpísané pôžičky             
Finančné prostriedky a iné plnenie 
použité na súkromné účely na 
vyúčtovanie 

            

 
 
d) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi 
štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať.  
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(5) Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, a to  
a) celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie 
finančnej situácie účtovnej jednotky, napríklad povinnosti nájomcu vyplývajúce z operatívneho prenájmu, z 
uzatvorených zmlúv na poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré ešte neboli poskytnuté, finančné povinnosti 
vyplývajúce z licenčných a koncesionárskych zmlúv s uvedením sumy poplatku za celé zostávajúce obdobie 
platnosti zmluvy,  
 

Názov položky Hodnota celkom Hodnota voči dcérskej ÚJ                
a ÚJ s podstatným vplyvom 

Povinnosti nájomcu z operatívneho 
prenájmu     
Povinnosti z uzatvorených 
úverových zmlúv     

Povinnosti z licenčných zmlúv     
Povinnosti z koncesionárskych. 
zmlúv     

Ostatné     
 
 
 
b) celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie  

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od 
účtovnej jednotky, alebo  
2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, 
pretože  
2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, 
alebo  
2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,  

 
 

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči dcérskej ÚJ                
a ÚJ s podstatným vplyvom 

Zo súdnych rozhodnutí     
Z poskytnutých záruk     
Zo všeobecne. záväzných. právnych. 
predpisov     

Zo zmluvy o podriadenom záväzku     
Z ručenia     
Iné podmienené záväzky     

 
 
c) opise významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov,  
 
 
d) celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkoch voči dcérskej 
účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom,  
 
 
e) opise významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre 
zamestnancov.  
 















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.
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