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PROFIL
Aliancia Fair-play je neziskové a ne‑

Aliancia Fair-play je akousi stálou

stranícke občianske združenie, ktoré sa

opozíciou voči moci a snaží sa do verej‑

usiluje o to, aby túto krajinu spravovala

ného života prinášať nezávislý občiansky

zodpovedná, transparentná a profesi‑

pohľad, ako aj riešenia vo verejnom záuj‑

onálna politická reprezentácia. Veríme,

me. Nezávislosť, nestrannosť, odbornosť

že občianska spoločnosť môže na zmenu

sú pre nás veľmi dôležitými hodnotami.

politikov a verejných činiteľov vplývať

Preto máme nastavené prísne kritériá

vytváraním tlaku na zvýšenie etických

pre udržanie našej misie a financova‑

štandardov v politike, verejnej správe

nie činnosti. Otvorenosť voči verejnosti

a transparentnosti finančného prostredia,

v otázkach programu a financií je pre nás

v ktorom politické strany pôsobia.

veľkou prioritou. Väčšinu zdrojov získava

Aliancia vznikla začiatkom roka 2002

organizácia od domácich a zahraničných

a odvtedy sa profiluje ako dlhodobý ob‑

nadácií v otvorenej súťaži projektov.

čiansky dozor nad správou vecí verejných

Organizácia si prísne stráži progra‑

s dôrazom na politickú reprezentáciu.

movú a názorovú autonómiu, nepodria‑

V úsilí zlepšiť legislatívny, kontrolný

ďuje sa žiadnemu vonkajšiemu vplyvu

a etický rámec oslovuje nezávislých od‑

a neprijíma finančné zdroje, ktoré by do

borníkov, štátne orgány, médiá a širokú

tejto autonómie zasiahli alebo by mohli

verejnosť.

ovplyvniť jej nezávislosť.
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Na Úvod
Rok 2017 bol rokom, kedy politikov do‑

Úradu pre verejné obstarávanie. Vďaka

hnali historické hriechy. V občianskej

detailnej príprave a spolupráci s podnika‑

vlne za zrušenie Mečiarových amnestií

teľmi sa koalícii podarilo prispieť k tomu,

(garantujúcich beztrestnosť únoscom

že vláda nevybrala pred-dohodnuté‑

syna ex-prezidenta Kováča) sa zrazu vy‑

ho nevhodného kandidáta. Povzbudení

valili roky sklamaní, frustrácie a bezmoc‑

výsledkom sme navrhli niekoľko potreb‑

nosti ľudí z toho, že spravodlivosť pre

ných zlepšení procesu a začali pracovať

mocných tejto krajiny neplatí. Že sa z nej

aj na príprave nového zákona o ochrane

možno bezpečne vyvliecť bez ohľadu na

oznamovateľov korupcie.

to, aký vážny a drahý bol prešľap mocou

Na jeseň sme však z pracovných

krytého človeka voči právu či peniazom

skupín vystúpili. Vláda neprijala žiadny

daňových poplatníkov. Podobné pocity

z návrhov pre zlepšenie výberových pro‑

sýtili aj masívne protikorupčné protesty

cesov na kľúčové pozície v štátnej správe

iniciované študentmi.

a po úniku daňových správ týkajúcich sa

Objednávka verejnosti sa javila byť

prezidenta sa potvrdilo, že popri pre‑

taká jasná a atmosféra taká napätá, že

lomových zákonoch bude s posvätením

sme sa rozhodli experimentovať a skúsiť

najvyšších miest stále existovať nefor‑

otvoriť vážnejší dialóg s Úradom vlá‑

málna prax zneužívania moci a štátnych

dy o hlbších protikorupčných zmenách.

inštitúcií.

Spolu s ďalšími mimovládnymi organi‑

Napriek tomu považujeme experi‑

záciami sme absolvovali desiatky hodín

ment otvoriť úprimný dialóg s vládnou

príprav riešení a diskusií s premiérovým

mocou za nesmierne dôležitý. Spoznali

tímom.

sme desiatky výborných úradníkov na

Spoluprácu sme otestovali najprv pri

rozhodujúcich pozíciách, ktorí venovali

monitoringu prvého verejného výbero‑

veľa energie a práce poctivému dialógu

vého konania na jeden z najkľúčovejších

o prospešných opatreniach. V skupine

postov v boji proti korupcii – predsedu

mimovládnych organizácií sme sa zhodli
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na prioritách a pripravili mnohé riešenia,

vec, ho vôbec nevedia predvídať. Niekedy

ktoré raz budeme môcť rýchlejšie vy‑

je výsledok súhrou šťastia a okolností.

tiahnuť zo šuflíka, keď sa objaví politická

Mnoho hodín sme preto venovali

vôľa. Veríme, že sa oplatilo prejaviť dobrú

rozhovorom o tom, či sú trest a utrpenie

vôľu a ochotu pracovať na riešeniach a že

nevyhnutnými predpokladmi k oceneniu.

táto snaha ešte niekedy v budúcnosti pri‑

Chceli sme, aby Biela vrana inšpirovala,

nesie pozitívne výsledky. Rovnako dôle‑

rozširovala obzory a nebola úzko defi‑

žité, ako vyskúšať nové prístupy, ktoré by

novaným a predvídateľným ocenením

mohli zmeniť prostredie, ostávajú aj slo‑

pre protikorupčných bojovníkov. Pýtali

boda a rozhodnosť kriticky prehodnotiť

sme sa samých seba, či nie je rovnako

svoje kroky a opustiť ich, keď neprinášajú

bielovranovské, ak niekto prebíja novú

ozajstnú zmenu.

a neprebádanú cestu, dokáže prechádzať

Rovnako pristupujeme aj k jednému

cez prekážky s vytrvalosťou, meniť naše

z našich hlavných projektov, ktorý v roku

vnímanie určitej témy a dávať svojmu

2017 oslávil okrúhle desaťročie – ocene‑

poslaniu oveľa viac než sa od bežného

niu Biela vrana. Ocenenie sa za 10 rokov

povolania očakáva. A tak sme sa ostatné

presunulo z malého stanu na festivale

dva roky rozhodli otvoriť – otvoriť myš‑

Pohoda do elegantného divadla a získalo

lienke hľadať originálnych ľudí, ktorí

záštitu prezidenta republiky. Začalo ako

trvalo prebíjajú nové cesty ku zlepšeniu

skromné želanie poďakovať tým, ktorí

sveta a obhajobe verejného záujmu aj

nasadzujú svoje krky v boji proti moci

mimo úzko vymedzenej oblasti politiky či

a znášajú za to údery. Desať rokov Bielej

moci.

vrany bolo fantastickým časom hľadania

Veríme, že Biela vrana by mala byť

silných príbehov, pomoci konkrétnym

vždy aj sama o sebe odvážnou, provo‑

ľuďom a budovania komunity tých, ktorí

katívnou a posúvajúcou. Vieme, že nie

majú moc meniť svet okolo nás k lepšie‑

každému sa táto cesta bude páčiť. Ale sme

mu.

ochotní riskovať a neustrnúť.

Za ten čas sme si všimli, aká je spoloč‑

Rok 2017 bol pre nás rokom posunov,

nosť hladná po pozitívnych vzoroch, ako‑

experimentov a hlbšej reflexie. Cítime, že

by ich zúfalo potrebovala, aby neuverila

spoločnosť akoby ustrnula v slepej ulič‑

tomu, že korupcia a zneužívanie moci sú

ke a nemá silu sa posunúť k inej kvalite.

normou bez nádeje na nápravu. Biele vra‑

Všade naokolo buble nový svet sebavedo‑

ny sa stávali akýmisi vyčlenenými hrdi‑

mých ľudí, ktorí chcú čestnejšiu krajinu,

nami, idealizovanými vzormi. A napokon,

ale aj veľa hnevu a frustrácie z nerovnos‑

Biela vrana nechcela byť ani opakujúcim

ti, vylúčenia a nedôvery k elitám. Cítime,

sa predvídateľným ocenením, ktoré vždy

že musíme ísť hlbšie do príčin a po 15

poputuje do rúk najhlasnejšej najpopu‑

rokoch priniesť nové riešenia. A práve na

lárnejšej kauzy. Spoločenský dosah totiž

ich hľadanie sa budeme sústreďovať.

často ocenení nemajú v rukách a v oka‑

Zuzana Wienk

mihu, kedy sa rozhodujú urobiť správnu

Programová riaditeľka Aliancie Fair-play
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NAJ 2017
—— Zistili sme, že v regulovanom zdra‑

—— Hľadali, ale nezistili sme dôvod, pre

votníctve je možné vyhnať tržby firmy

ktorý by sme výstuže do ciev nemohli

z nuly na 47 miliónov len za 3 roky.

nakupovať tak lacno, ako Česi. Dáta
sme poskytli štátu.

—— Biela vrana oslávila desať rokov. Bie‑
lymi vranami sa stali ochranár Erik

—— Zistili sme, že dlhy predražujú zdra‑

Baláž, psychológ Štefan Straka a bý‑

votnícky materiál aj o 10 percent. Ne‑

valí zamestnanci Ministerstva zahra‑

byť nich, štát by ušetril milióny.

ničných vecí Zuzana Hlávková a Pavol
Szalai.

—— Úrad pre verejné obstarávanie potrestal po našom podnete zdravot‑

—— Spolu s partnermi sme pomohli skva‑

nícku firmu, ktorá schovávala svojich

litniť prvé kolo výberu šéfa Úradu pre

majiteľov na Cypre. Štát zarobil 10 tisíc

verejné obstarávanie.

eur.

—— Spolu so Slovensko.Digital sme bo‑

—— Dosiahli sme potrestanie regionálneho

jovali za opravu pochybného tendra

periodika „Bystrický kraj“, ktorý sa

na 80 miliónový Edunet. Štátu sme

tváril ako župné noviny, no nespĺňal

ponúkli príklady, ako súťaž nastaviť

ani zákonom stanovené podmienky.

inak.
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—— Upozornili sme na to, že slovenská

Andrea Bána, publicistu Martina M.

polícia vyšetrovala nástenkový tender

Šimečku a ďalších.

osem rokov, kým Česi preverili osem
tendrov v superkauze Rath za rok

—— Prevádzkovali sme služby, ktoré

a pol.

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

—— Po našom trestnom oznámení začala

pokrievku: datanest.sk, znasichdani.sk

polícia vyšetrovať podozrenie zo sub‑

a otvorenezmluvy.sk.

venčného podvodu.
—— Pre aktivistov z regiónov sme v Dol‑
—— Vyhrali sme spor s Generálnou proku‑

nom Kubíne a Banskej Bystrici pripra‑

ratúrou, ktorá dlho tajila mená a zara‑

vili workshopy, kde sme im sprostred‑

denie prokurátorov.

kovali naše skúsenosti s vyhľadávaním
informácií a s efektívnou komuniká‑

—— Pomohli sme pripraviť medzinárod-

ciou.

ný workshop o verejných registroch
schránkových firiem, ktorý spojil prie‑

—— Komentovali sme spoločenské kauzy

kopníkov otvárania týchto dôležitých

a boli silným nezávislým hlasom vo

informácií vo svete.

verejných debatách.

—— V pracovnej skupine aj v kampani sme

—— Pýtali sme si informácie, podávali

bojovali za lepší infozákon.

podnety a trestné oznámenia a cho‑
dili na súdy, aby kauzy nevyšumeli

—— Ukázali sme, že súdy nezvládli ani po

dostratena.

šiestich rokoch potrestať sudkyňu,
ktorá nám nedovolene zakázala použiť

—— Hovorili sme o problémoch diploma‑

nahrávku z pojednávania.

tom, zahraničným delegáciám i kon‑
trolórom.

—— Spolu s Goetheho inštitútom sme zorganizovali diskusiu o tom, ako môže
dátová novinárčina pomôcť demokra‑
cii.
—— Aktívnym občanom a komunitám sme
pomáhali so zákonmi, podaniami či
získavaním informácií.
—— Kód Biela vrana priniesol inšpiratívne
krátke prednášky na tému odvahy od
olympionika Mateja Tótha, novinára
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INVESTIGATÍVA
A WATCHDOG
KONTROVERZNÝ PROJEKT EDUNET

cievy, platíme stále viac ako Česi. Stenty
nás aj po veľkom zlacňovaní stoja o dob‑

Spolu so Slovensko.Digital sme pokračo‑

rú tretinu viac ako v Ostrave. Skúmali

vali v boji za opravu pochybného tendra

sme tender a pýtali sa firiem, minister‑

na nový školský internet. Ministrovi

stva aj poisťovní. Dobrý dôvod, prečo by

školstva sme ponúkli osvedčené príklady

ostravské ceny nemohli byť aj u nás, sme

zo zahraničia, ako súťaž nastaviť inak.

nenašli. Podrobné podklady k zisteniam

Úrad pre verejné obstarávanie sme

sme poskytli Ministerstvu zdravotníctva

nanovo požiadali, aby tender preveril.

a zdravotným poisťovniam. Boli využité

Rezort nám nevedel vysvetliť, prečo na

pri vyjednávaní o nových – pre zdravot‑

internet plánuje minúť práve 80 milió‑

níctvo lepších – cenách.

nov eur. Podľa zákona to štát musí vedieť
riadne zdokladovať.

DLHY UKRAJUJÚ Z PEŇAZÍ V ZDRAVOTNÍCTVE

Keď minister v polovici roka prišiel
o kreslo, na riziká nákupu sme upozornili
jeho nástupkyňu.

Pozerali sme sa na to, ako dlhy nemoc‑
níc predražujú zdravotnícky tovar. Firmy
si chýbajúce peniaze často požičiavajú

STÁLE DRAHÉ VÝSTUŽE PRE UPCHATÉ CIEVY

a náklady na úvery premietajú do cien.
Ak by to nerobili, len na zdravotníckych

Zisťovali sme, prečo za zdravotnícky ma‑

pomôckach by štát ušetril 1 až 10 percent.

teriál, ktorým lekári rozťahujú upchaté

Ročne by tak získal milióny eur navyše.
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SKOKANI V ZDRAVOTNÍCTVE

pritom na základe nami podanej ústavnej
sťažnosti dávno rozhodol, že sudkyňa nás

Hľadali sme zdravotnícke firmy, ktorým

umlčať nemala.

za krátky čas vyleteli tržby do závratných
výšok.

PRIZERANIE SA PODVODOM

Jedna z nich sa vyšvihla z nuly na 47
miliónov za tri roky. Títo skokani ne‑
majú veľké dlhy a odberatelia im platia

Upozornili sme na prípad, keď mali úrady

vcelku načas. V zadĺženom zdravotníctve

na stole silné dôkazy o trestnom čine, no

je to nadštandard. Možné vysvetlenie

nič s nimi neurobili. Firma si vzala štátnu

a priestor pre regulátora: väčšina skoka‑

dotáciu a urobila podvodný obchod, aby

nov reexportovala lieky.

zarobila na vratkách DPH. Prišli jej na to
daniari, ktorých zistenia potvrdil aj súd.
Políciu neinformoval nikto. Sudcovia

SKRÝVANIE MAJITEĽOV ZA SCHRÁNKY

aj úradníci neurobili viac, než by nutne
museli.

Upozornili sme na to, že padla prvá po‑

Podali sme trestné oznámenie ohľa‑

kuta za utajovanie vlastníkov firmy. Úrad

dom podozrenia z viacerých trestných

pre verejné obstarávanie potrestal dodá‑

činov, na základe ktorého sa prípad začal

vateľa zdravotníckych pomôcok sumou

vyšetrovať. Následnou sťažnosťou sme

10 tisíc eur. Firma mu neukázala svojich

zabránili, aby sa trestné konanie skončilo

majiteľov, ktorých schovávala na Cypre.

predčasne a dosiahli tak, že vyšetrovateľ

Úrad konal na základu nášho podnetu

nakoniec dospel k presvedčeniu, že sa

z roku 2016.

udial „zvlášť závažný trestný čin“.

EFEKTIVITA POLÍCIE A SÚDOV

DERAVÉ PRAVIDLÁ PRE RUŠENIE FIRIEM

Otvorili sme debatu o efektivite práce

Vyspovedali sme konkurzného sudcu,

polície a súdov. Slovenskej polícii trva‑

ktorý má na starosti rušenie firiem. Mno‑

lo vyšetrovanie „nástenkového tendra“

hé sa môžu ľahko zbaviť svojich dlhov.

osem rokov. Českí policajti zvládli su‑

Stačí, aby dva roky po sebe štátu ne‑

perkauzu Rath za rok a pol. V rámci nej

poslali účtovné závierky. Štát ich potom

preverovali nie jeden – ale osem tendrov.

môže nechať zrušiť a predpokladá, že nič

Naša prokuratúra o príčinách mlčí, my

nevlastnia. Súd ich majetok preskúmavať

žiadame viac transparentnosti.

nemusí. So zrušenou firmou zmiznú aj jej

Vlečie sa aj samoočista súdnictva.

dlhy.

Sudkyňa, ktorá nám zakázala použiť
nahrávku z pojednávania, nie je ani po
šiestich rokoch potrestaná. Ústavný súd
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SPÁJANIE
KOMUNÍT
Popri našich tradičných watchdogových,

hlas aktívnych komunít. Pri zdravotníc‑

legislatívnych, opendátových a bielovra‑

kych témach sme spolupracovali s lekár‑

novských aktivitách sme sa aj minulý rok

mi a spolu upozorňovali na plytvanie. So

snažili venovať novému typu činnosti –

Slovensko.Digital sme tlačili štát do toho,

spájaniu komunít.

aby prehodnotil pochybné IT projekty za

Jasne si uvedomujeme, že mnohé

milióny eur.

aktívne skupiny, ktoré sa na Slovensku

S protikorupčnými mimovládkami sme

snažia o pozitívne zmeny, sú osamotené.

kampaňovali za lepší infozákon a kva‑

Často stoja proti úzko zosieťovanej presi‑

litnejšiu voľbu šéfa Úradu pre verejné

le mocných, ktorí presadzujú svoje záuj‑

obstarávanie.

my s takmer neobmedzenými rozpočtami

Skupinám a iniciatívam, ktoré bojujú

a know-how. Naopak, občiansky sektor

za férovejší štát, sme pomáhali s orien‑

je oveľa menej poprepájaný a borí sa

táciou v témach, s infozákonom či s or‑

s obmedzenými kapacitami. Posilňovanie

ganizačnými zručnosťami. Aktivistom

spoločného ťahu, preklenutie roztriešte‑

v regiónoch sme sprostredkovali naše

nosti, vzájomnú výpomoc a učenie sa

skúsenosti s vyhľadávaním informá‑

jeden od druhého vnímame ako dôležitú

cií v otvorených zdrojoch a s efektívnou

cestu, aby volanie po zmene prinieslo

komunikáciou.

výsledok.
V investigatíve sa preto sústreďujeme
na oblasti, pri ktorých môžeme zosilniť
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DÁTOVÉ PROJEKTY
Aj v roku 2017 sme prevádzkovali naše

Na jeseň sme redizajnovali strán‑

dlhodobé projekty, ktoré uľahčujú no‑

ku znasichdani.sk, zákazky sú tak ešte

vinárom, analytikom a občanom verej‑

prehľadnejšie a verejná kontrola o čosi

nú kontrolu a prístup k informáciám:

jednoduchšia.

databázu verejných dát o tokoch štát‑
nych peňazí Datanest.sk; vyhľadávač
ZnašichDaní.sk, ktorý ukazuje, ktoré fir‑
my získavajú najväčšie zákazky od štátu

DLHODOBO VÁM PRINÁŠAME ŠTÁTNE
A INÉ DÁTA V TÝCHTO PROJEKTOCH:

a akí ľudia sú v týchto firmách kľúčovými
osobami; a vyhľadávač štátnych a samo‑

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

správnych zmlúv OtvorenéZmluvy.sk,
ktorý vznikol ako spoločný projekt
s Transparency International Slovensko.
Nemalú pozornosť sme venovali tiež

DATANEST.SK
13 rokov zbierame informácie o peniazoch
v politike, štátnych zákazkách, dotáciách
a ďalších miestach, kde verejné peniaze
prechádzajú do súkromných rúk.

popularizácii – so študentmi sme chodili
diskutovať o tom, ako je možné vďaka
verejným dátam lepšie a efektívnejšie
kontrolovať štát.
V spolupráci s Goetheho inštitútom

OTVORENEZMLUVY.SK
Hľadajte a čítajte štátne zmluvy jednoduchšie.

sme v októbri zorganizovali diskusiu
o tom, ako môžu otvorené dáta pomôcť
demokracii. Do debaty sa nám podarilo

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

získať Stefana Wehrmeyera, ktorý pra‑
coval ako dátový novinár pre nemecký
newsroom Correctiv. Diskusie sa zúčast‑
nilo 30 ľudí a priamy prenos a následný
záznam si pozrelo takmer ďalších 600.

11

LEGISLATÍVNE
NÁVRHY
NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE
K INFORMÁCIÁM

zázemie. Po jednom z rokovaní vzniklo
podozrenie, že premiér zneužíva v po‑
litickom boji informácie, ktorými by

Boli sme súčasťou pracovnej skupiny

podľa zákona nemal disponovať. Keďže

Ministerstva spravodlivosti, ktorá pri‑

sme stratili vieru v dobrý úmysel pred‑

pravovala novelu zákona o slobodnom

sedu vlády, ktorý bol garantom pripra‑

prístupe k informáciám. Absolvovali sme

vovaných zmien, pracovnú skupinu sme

viaceré pracovné stretnutia, na ktorých

opustili.

sme presadzovali jednoduchšie sprístup‑
ňovanie a zverejňovanie väčšieho rozsahu

CENTRÁLNY REGISTER ELEKTRONICKÝCH
ROZHODNUTÍ

informácií.
Upozornili sme na to, že niektoré mi‑
nisterstvom navrhované zmeny by nepri‑
merane zaťažili občanov a skomplikovali

Pripomienkovali sme zákon, ktorým štát

verejnú kontrolu. Spolu s partnermi sme

vytvoril centrálny register elektronických

viedli kampaň za lepšie riešenia, aby sme

rozhodnutí. Register by mal na jednom

pre ne získali verejnú podporu a silnejšiu

mieste zhŕňať väčšinu uznesení, ktoré

pozíciu v rokovaniach so štátom.

úrady vydajú. Žiadali sme, aby informá‑
cie v registri boli podľa možnosti aktívne
zverejňované. Štát by tak za minimálne

LEPŠIA OCHRANA WHISTLEBLOWEROV

náklady pomohol verejnej kontrole.

Stali sme sa členmi pracovnej skupiny,

PROTIKORUPČNE ROKOVANIA S ÚRADOM
VLÁDY

ktorá na Úrade vlády pripravovala zá‑
sadné zmeny v ochrane whistleblowerov.
Snažili sme sa podporiť vznik silného
nezávislého úradu, ktorý by odvážnym

Spájali sme mimovládky a spolu vstúpili

ľuďom poskytoval pomoc a odborné

do dialógu s Úradom vlády o reformách,
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ktoré by pomohli bojovať s korupciou.

Ako slabol verejný tlak, klesal aj

Spoločne sme pripravili konkrétne opat‑

záujem premiéra o udržiavanie dialógu

renia, ktoré sme ponúkli štátu.

s občianskou spoločnosťou. Druhé kolo

Pri voľbe šéfa Úradu pre verejne ob‑

výberu šéfa Úradu pre verejné obstaráva‑

starávanie vláda akceptovala naše návrhy

nie vláda otvorila občianskemu monito‑

na skvalitnenie výberu. Prvýkrát v histó‑

ringu už len naoko. Keďže sa nedal urobiť

rii boli kandidáti vypočutí za prítomnosti

zodpovedne, rozhodli sme sa na ňom

verejnosti, ktorá mohla klásť otázky.

nepodieľať.

Otvorený proces ukázal ich slabiny a vie‑
dol k tomu, že vláda nikoho nevybrala.

ŽIADOSTI
O INFORMÁCIE
A PODNETY
Našu prácu by sme nemohli robiť bez

tlačovinu, ktorá sa tvárila ako župné

desiatok infožiadostí, odvolaní, podnetov,

noviny. „Bystrický kraj“ nespĺňal ani

žalôb a niekedy, žiaľ, aj súdnych sporov.

základné formality, ktoré od printové‑

V roku 2017 sme úrady žiadali o informá‑

ho média požaduje zákon.

cie 54-krát. 12-krát sme sa odvolali, keď

—— Vyhrali sme súd s Generálnou proku‑

nám ich neposkytli. Poslali sme 10 pod‑

ratúrou, ktorá nám odmieta prezradiť

netov na kontrolu, trestných oznámení

mená a funkčné zaradenie prokuráto‑

či sťažností. Naše podnety nútili úrady

rov. Spor sa ťahal od roku 2013.

konať a mali konkrétny dopad:

—— Po našom oznámení začala polícia

—— Ministerstvo kultúry potrestalo po‑

vyšetrovať podozrenie zo subvenčného

kutou 240 € regionálne distribuovanú

podvodu.

13

V roku 2017 sme spolu s VIA IURIS pri-

ERIK BALÁŽ

pravili 10. ročník ocenenia Biela vrana.
Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym

Ako ochranár stál na čele záchrany Tichej

ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť

a Kôprovej doliny pred vyrúbaním po

pravdu a spravodlivosť, preukázali ob-

známej kalamite v Tatrách a význam‑

čiansku odvahu, potlačili osobné záujmy

nou mierou sa zaslúžil o vznik a ochra‑

v mene verejného prínosu, hodnôt, či

nu najväčšieho divokého prostredia na

princípov.

Slovensku i jedného z najväčších v Euró‑

Laureátmi 2017, ktorých vyberala Rada
Bielej vrany, sú:

pe. Ocenený bol za výnimočnú vytrvalosť
a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí
pre ochranu prírody, schopnosť

ZUZANA HLÁVKOVÁ A PAVOL SZALAI

vytvárať v nich vzťah k príro‑
de a spájať rôznych akté‑
rov. Na príklade Tichej

Upozornili na podozrivé zákazky na

a Kôprovej doliny sa

Ministerstve zahraničných vecí počas

mu podarilo ukázať

slovenského predsedníctva v Európskej

silu a regeneračnú

únii. Ocenení boli za dôslednú a poctivú

schopnosť prírody

obhajobu verejných financií, opakovanú

i alternatívu k ma‑

snahu o nápravu vo vnútri inštitúcie, ale

sívnemu devastač‑

aj následnú odvahu pomenovať problémy

nému výrubu

a pokúsiť sa o nápravu verejne napriek

starých lesov, aký

mocenskej prevahe, ktorá stála proti im

možno vidieť po

počas tejto najprestížnejšej udalosti os‑

Slovensku.

tatných rokov na Slovensku.

10 roko
bielej
vrany

Biela vrana tento rok

ŠTEFAN STRAKA

ukázala, že nie je iba
úzko definovaným ocene‑
ním pre protikorupčných bo‑

Už desať rokov učí Rómov ekologickému

jovníkov, ale považuje za dôležité

farmárčeniu. Snaží sa pozitívne ukázať,

podporiť ľudí, ktorí prebíjajú neprebá‑

ako si môžu ľudia, ktorí trpia chudobou

dané cesty, dokážu prechádzať cez pre‑

a podvýživou, zabezpečiť kvalitné potra‑

kážky s vytrvalosťou, meniť naše vníma‑

viny či palivo. Podporuje tak pracovné ná‑

nie určitej témy a dávať svojmu poslaniu

vyky a pokúša sa predchádzať konfliktom.

oveľa viac než sa od bežného povolania

Ocenený bol za vytrvalú oddanosť tomuto

očakáva.

netradičnému inovatívnemu prístupu,

Deň bielych vrán sa už tradične konal

ktorým spoločnosti ukazuje možné pozi‑

17. novembra, po tretí raz v Mestskom

tívne riešenia, prispieva k lepšiemu spo‑

divadle P. O. Hviezdoslava. Brány di‑

lužitiu a zníženiu napätí medzi etnikami.

vadla sa otvorili prvýkrát už o pol tretej

popoludní. Program začal workshopom

na organizáciu ocenenia získať takmer

Nadácie Zastavme korupciu pod názvom

5 500 €. Počas celého roka sme sa snažili

„Čo stojí odvaha“, ktorý dal účastníkom

bielym vranám čo najviac pomáhať a po‑

príležitosť naučiť sa, ako v sebe zobudiť

skytovať im ľudskú podporu.
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

odvahu a premeniť ju na drobné každo‑
denné hrdinstvá.
Pred samotným udeľovaním ocenenia
patrila hlavná sála zaujímavým rozprá‑
vaniam o odvahe a prekonávaní samých
seba – Kódu Biela vrana. Svoj príbeh tu
rozpovedali olympijský víťaz Matej
Tóth; biela vrana Monika Po‑
tin M. Šimečka a ďalší

Zuzana Hlávková
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

dolinská, publicista Mar‑
inšpiratívni ľudia.

ov

Na konci dňa zažili
biele vrany potlesk
a poďakovanie od
takmer 500 ľudí,
cez video prího‑
vor ich pozdravil
Andrej Kiska. Sláv‑

Pavol Szalai
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

aj prezident SR
nostné odovzdáva‑
nie dopĺňali hudobné
vystúpenia Jozefa Lup‑
táka s Hodou Jahanpour,
Chalanov z chatrče a sku‑
piny Para a diskusie s novými
laureátmi.
Príbehy bielych vrán sme počas roka

Štefan Straka
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

približovali ľuďom. V spolupráci s reži‑
sérom Robertom Švedom sme natočili
videá o príbehoch nových laureátov, vo
foyeri centrály Slovenskej sporiteľne sme
vystavovali portréty bielych vrán. Na jar
sme na 70. ročníku behu Devín – Bra‑
tislava znovu vytvorili tím Bielej vrany.
Niekoľko desiatok bežcov tak vyjadrilo
podporu bielym vranám a pomohlo nám

Erik Baláž

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Hoda Jahanpour a Jozef Lupták

Martin M. Šimečka (Kód biela vrana)

Zuzana Wienk (Kód biela vr

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Plná sála v MDPOH

Biele vrany 2008 – 2017

FOTO: MARTIN DEKO

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Sošky bielych vrán

Príhovor prezidenta Andreja K

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Matej Tóth (Kód biela vrana)

Štefan Straka (Biela vrana 2017)

Chalani z chatrče

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Zuzana Hlávková a Pavol Szalai (Biele vrany 2017)

rana)

Kisku

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Erik Baláž (Biela vrana 2017)
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

FOTO: MARTIN DEKO

Výstava portrétov bielych vrán
FOTO: MARTIN DEKO

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Adam Baranec
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Lasky a Jozef Rezník

Biela
vrana
2017

Open
Government
Partnership
Open Government Partnership (OGP) ale‑

Okrem toho Zuzana ako zástupkyňa

bo Iniciatíva za otvorené vládnutie spája

OGP organizovala spolu s Alianciou Fair-

75 krajín (medzi nimi aj Slovensko) a 15

play, Transparency International, OGP

municipalít s občianskou spoločnosťou

a slovenským Ministerstvom spravod‑

v snahe otvárať cez konkrétne akčné plá‑

livosti medzinárodný workshop o ve‑

ny vlády sveta ľuďom a prinášať im lepšie

rejných registroch schránkových firiem.

služby v čestnom prostredí. Najvyšším

Workshop spojil v Bratislave reformá‑

správnym orgánom OGP je tzv. Steering

torov z viacerých krajín, ktoré patria na

Committee pozostávajúca z rovnakého

svete k priekopníkom otvárania týchto

počtu vládnych a mimovládnych členov,

dôležitých informácií. K dialógu a vý‑

ktorí prijímajú rozhodnutia vo vzájom‑

mene úplne konkrétnych praktických

nom dialógu. Zuzana Wienk z Aliancie

skúseností priviedol nielen zástupcov

Fair-play je členkou Steering Commit‑

verejných inštitúcií a mimovládnych

tee už druhý rok. V roku 2017 pracovala

organizácií, ale aj audítorov, novinárov,

najmä na strategických organizačných

zástupcov firiem a vyšetrovateľov. Spo‑

zmenách, ktorých cieľom bolo vytvoriť

ločne pomenúvali, čo je potrebné spraviť,

flexibilnejší a inkluzívnejší model, ktorý

aby krajiny skutočne vedeli, kto sa ukrýva

by OGP dovoľoval mobilizovať komunity

za firmami, a vedeli efektívne vyšetriť

po svete a prinášať inovatívne ambiciózne

podozrenia z korupcie či iných trestných

riešenia.

činov.

Zuzana Wienk
FOTO: OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP / EVAN ABRAMSON (CC BY 2.0)
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Beneficial
Ownership
Workshop
v Bratislave
FOTO: MS SR
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konferencie,
predNÁŠky,
vzdeLÁvanie
Diskusie, eventy,
—— Na festivale Pohoda sme zorganizova‑

—— Na jar sme sa zúčastnili 5. roční‑

li debatu Prečo prestávajú ľudia veriť

ka konferencie Personal Democracy

demokracii a čo s tým. Diskutovali

Forum v Gdansku, ktorá sa venovala

výskumník Andrej Findor a publicista

problémom demokratického systému.

Martin M. Šimečka.
—— V apríli sme vystúpili na konferencii
—— V spolupráci s Goethe Inštitútom sme

Digital Disruption Forum v Kyjeve,

v októbri pripravili diskusiu o tom, ako

ktorá patrí medzi podujatia medziná‑

môžu otvorené dáta pomôcť demokra‑

rodnej platformy Digital Communica‑

cii. Do debaty sa nám podarilo získať

tion Network. Podujatie aj skupina sa

Stefana Wehrmeyera, ktorý pracoval

zaoberajú novými trendmi v médiách,

ako dátový novinár pre nemecký new‑

v aktivistickej a v investigatívnej práci.

sroom Correctiv.
—— Na jeseň sme zorganizovali work‑
—— Boli sme súčasťou poroty českej Novi‑

shopy pre občianskych aktivistov

nárskej ceny v Prahe.

v Dolnom Kubíne a v Banskej Bystrici.
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Stefan Wehrmeyer a Pavol Lacko diskutujú v Goetheho Inštitúte ako môžu otvorené dáta pomôcť demokracii.
FOTO: GOETHE INSTITUT

Sprostredkovali sme im naše skúse‑

—— V novembri sme sa v Košiciach zúčast‑

nosti, ako hľadať informácie v otvore‑

nili prednášok, ako prostredníctvom

ných zdrojoch a ako odovzdávať svoje

sociálnych inovácií rozvíjať miestne

posolstvo občanom, médiám a ďalším

komunity.

prirodzeným spojencom.
—— Počas roka sme o našej práci debato‑
vali na viacerých stredných a vysokých
školách.
—— Na podujatí Night of Chances Tech‑
nology, ktoré organizovalo neziskové
združenie Nexteria, sme moderovali
panelovú diskusiu Ako môže IT zlepšiť
spoločnosť.
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ČÍSLA
CITÁCIE
V MÉDIÁCH

10

500

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

B LO GOV

9

TL AČOVÝCH S P RÁV
A BES IED

Ž I A D O ST Í O I N FO RM ÁC I E

P O D N E TOV ÚRA D O M

23

3

2

13

DOB ROVOĽN ÍKOV

59 27

N EWS LETTE RE

D O KUM E N TY

VIDEIÍ

198 127 1982 285

FACE B OOKOVÝCH
STATUS OV

TWEETOV

V Y B AV E N ÝC H
E M A I LOV

22

V Y B AV E N E J
P O ŠTY

NÁVŠTEVNOSŤ
WEBOV

9 470

9 544

38 890

54 064

99 860

1 674

FA I R- P L AY.S K

DATA N E ST.S K

OTVO RE N E Z M LUV Y.S K

Číslo zodpove d á ce l kové mu poč tu rel ác i í v roku
2017. Relác i a j e časov ý
úsek , počas ktoré ho p oužívateľ aktívne i nte raguj e
s webovou stránkou.

8 021

POL I T I KAO P E N .S K
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B I E L AV RA N A .S K

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

H E DV I GA .FA I R- P L AY.S K

FINANCOVANIE
Inštitucionálnymi podporovateľmi Alian‑

kancelárie – približne 51 %. Sú to spo‑

cie Fair-play v roku 2017 bola zahraničná

ločné výdavky na celú organizáciu ako

nadácia Porticus, Open Society Institute,

nájomné, účtovník, asistent, IT technik,

domáce nadácie a 2 % z daní.

audit, komunikáciu a pod. Projekt in‑
vestigatíva a watchdog tvoril spolu 30 %
rozpočtu. Skoro 8 % výdavkov išlo na

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR-PLAY
V ROKU 2017

open data projekty – datanest.sk, zna‑
sichdani.sk a otvorenezmluvy.sk. Výdav‑
ky na ocenenie Biela vrana tvorili takmer

Výdavky Aliancie Fair-play sa oproti

11 % rozpočtu.

predchádzajúcemu roku znížili približ‑
ne o 45 000 €. Najväčšiu časť výdavkov

FINANCOVANIE ALIANCIE FAIR‑PLAY Z 2 %
V ROKU 2017

v roku 2017, takmer 84 %, predstavovali
výdavky na honoráre pre pracovníkov
a dlhodobých spolupracovníkov. Ďalšiu
významnú položku tvorili výdavky na

Časť výdavkov Aliancie Fair-play v roku

nájomné vrátane energií a služieb, pre‑

2017 bolo hradených z 2 %, ktoré orga‑

tože Aliancia Fair-play nevlastní žia‑

nizácia prijala v tom istom roku. Celko‑

den nehnuteľný majetok a priestory si

vá výška prijatých 2 % bola 25 571,92 €,

prenajíma. Ďalej výdavky na externých

z toho 24 013,74 € pokrývalo výdavky

konzultantov, expertov v oblasti práva,

vzťahujúce sa na rok 2017. Zvyšné fi‑

IT, tlmočníkov, programátorov, grafikov,

nančné prostriedky v sume 1 558,18 €

umelcov a pod.

bude organizácia čerpať v roku 2018.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR‑PAY
V ROKU 2017 PODĽA PROJEKTOV
Najväčšiu časť výdavkov v roku 2017
tvorili výdavky na zabezpečenie chodu
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Krytie výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2017 podľa jednotlivých zdrojov príjmov
Donorská organizácia

Prenesené nevyčerpané finančné prostriedky
z minulých
rokov

Výška grantu/
príjmu získaná
v roku 2017

Zostatok
nevyčerpaných
finančných
prostriedkov
prenesených do
roku 2018

Krytie výdavkov
vzťahujúcich sa
k roku 2017

Podiel na rozpočte

Open Society Institute 2016

107 314,90 €

0,00 €

45 608,97 €

61 705,93 €

27,72 %

Nadácia Porticus

103 000,00 €

0,00 €

28 029,44 €

74 970,56 €

33,68 %

0,00 €

1 657,01 €

2 984,76 €

0,00 €

0,00 %

15 557,59 €

15 000,00 €

0,00 €

30 557,59 €

13,73 %

6 799,84 €

0,00 €

6 799,84 €

0,00 €

0,00 %

2 % z dane prijaté v roku 2017 (vrátane kreditných
úrokov)

0,00 €

25 571,92 €

1 558,18 €

24 013,74 €

10,79 %

Open Knowledge Foundation – 1. miesto – najlepšia opendata aplikácia

767,60 €

0,00 €

767,60 €

0,00 €

0,00 %

2 172,80 €

0,00 €

839,00 €

1 333,80 €

0,60 %

Príspevky od fyzických osôb a právnických osôb

0,00 €

6 114,29 €

0,00 €

364,04 €

0,16 %

Nadácia Slovenskej sporiteľne

0,00 €

8 000,00 €

0,00 €

8 000,00 €

3,59 %

O2

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

2,25 %

50 000,00 €

0,00 €

34 807,75 €

15 192,25 €

6,82 %

Členské príspevky2

0,00 €

360,00 €

0,00 €

175,20 €

0,08 %

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

0,00 €

511,55 €

0,00 €

500,00 €

0,22 %

ZSE

0,00 €

800,00 €

0,00 €

800,00 €

0,36 %

285 612,73 €

63 014,77 €

121 395,54 €

222 613,11 €

Nadácia Pontis – Dobrá krajina1
Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko
Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na
Slovensku

Telekom Slovensko, a. s.

Dar Peter Paško

Spolu

1 2 006,64 € prišlo na účet v roku 2017. Darcovia na Dobrej krajine darovali Aliancii Fair-play v roku 2017 ďalších 978,12 €. Táto suma prišla na účet Aliancie Fair-play až v roku 2018, preto budú vykázané až vo výročnej správe za rok 2018.
2 Suma 184,80 € je súčasťou hospodárskeho výsledku roku 2017.

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2017 podľa účelu použitia
Výdavky
Honoráre pre pracovníkov a dlhodobých spolupracovníkov
Konzultanti, experti, tlmočníci, grafici, programátori, umelci
Nájomné vrátane energií a služieb
Organizovanie eventov, diskusií a iných podujatí
Web, IT (domény, hosting servera, softvér, IT vybavenie)

Suma
175 051 €
6 151 €
14 614 €
5 533 €
817 €

Cestovné náhrady za dopravu, ubytovanie, diéty

2 192 €

Ostatné1

1 670 €

Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné)

1 923 €

Kancelárske potreby, drobný majetok, vybavenie
Spolu2

927 €
208 876 €

1 Ostatné výdavky: bankové poplatky a provízie, debetné úroky, daň z úrokov, poplatky a kolky, odpisy, kurzové straty, poistenie atď.
2 Rozdiely medzi vykázanými číslami v tejto tabuľke a výsledovke (výsledovka tvorí prílohu výročnej správy) sú spôsobené tým, že v tejto tabuľke pre zrozumiteľnosť vykazujeme reálne výdavky v roku
2017 a vo výsledovke sú vykázané náklady organizácie, ktoré sa podľa účtovných predpisov evidujú inak.

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair‑play v roku 2017 podľa projektov
Výdavky

Suma

Organizácia

106 714 €

Investigatíva a watchdog

63 348 €

Open data projekty – datanest, znasichdani, otvorenezmluvy.sk

16 490 €

Biela vrana

22 325 €

Spolu1

208 876 €

1 Rozdiely medzi vykázanými číslami v tejto tabuľke a výsledovke (výsledovka tvorí prílohu výročnej správy) sú spôsobené tým, že v tejto tabuľke pre zrozumiteľnosť vykazujeme reálne výdavky v roku
2017 a vo výsledovke sú vykázané náklady organizácie, ktoré sa podľa účtovných predpisov evidujú inak.

Použitie 2 % v roku 2017 prijatých v roku 2017 (za rok 2016)
Účel použitia

Výška

Spôsob použitia

§ 50 ods. 5 zákona f) ochrana ľudských práv – právo na informácie

664,50 €

§ 50 ods. 5 zákona f) ochrana ľudských práv – právo na informácie

4 031,98 €

§ 50 ods. 5 zákona f) ochrana ľudských práv – právo na informácie

19 317,26 €

Spolu

24 013,74 €

Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu,
projektu Biela vrana a technologických projektov
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu
Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Použitie 2 % v roku 2017 SPOLU
Účel použitia

Výška

Spôsob použitia

§ 50 ods. 5 zákona f) ochrana ľudských práv – právo na informácie

664,50 €

§ 50 ods. 5 zákona f) ochrana ľudských práv – právo na informácie

4 031,98 €

§ 50 ods. 5 zákona f) ochrana ľudských práv – právo na informácie

19 317,26 €

Spolu

24 013,74 €

Expertné práce na stratégii výstupov investigatívy, watchdogu,
projektu Biela vrana a technologických projektov
Organizovanie Bielej vrany a podpora whistleblowingu
Expertné práce na investigatíve a watchdogu

Individuálni darcovia v roku 2017
Účel použitia

Suma

Dary poslané priamo na účet Aliancii Fair-play

4 633,50 €1

Dary cez systém darujme.sk a ludialudom.sk

1 589,39 €2

Dary cez dobrakrajina.sk

1 657,01 €3

Spolu

7 879,90 €

1 Takmer 258 darov od vyše 30 darcov.
2 Viac ako 145 darov od vyše 35 darcov. 1 530 € prišlo v priebehu roku 2017 a 59,39 € prišlo na účet v januári 2018 (dary však boli poukázané ešte v roku 2017).
3 Cez 125 darov od približne 25 darcov. 678,89 € prišlo na účet v roku 2017 a suma 978,12 € prišla na účet v roku 2018 (dary však boli poukázané ešte v roku 2017). Pravidelné dary boli zdvojnásobené
1:1 Nadáciou ESET.

V roku 2017 sme zÍskali
finanČnÉ prostriedky
na svoje aktivity aj od
vyŠe 90 individuÁlnych
darcov.
VŠetkÝm veĽmi pekne
Ďakujeme, veĽmi si ICH
pomoc vÁŽime.

Ľudia
DOBROVOĽNÍCI

Aj v roku 2017 tvorilo náš tím mnoho
šikovných ľudí. Niektorí venovali Aliancii
takmer všetok čas, iní nám ako brigádnici

Alexandra Kauffmanová, Ivan Szonyi,

a dobrovoľníci pomáhali pár hodín týž‑

Patrik Plvan, Michal Bratičák, Matúš

denne. Okrem toho sme externe spolu‑

Pekár, Veronika Zimová, Dávid Pásztor,

pracovali s mnohými odborníkmi, kon‑

Jana Kmecová, Jana Hatinová, Veronika

zultantmi a spolupracovníkmi.

Gulášová, Kristína Deko, Barbara Borí‑
ková, Fero Pauliny, Petra Frankovská,
Martina Vavreková, Helena Hricová, Mo‑

ZAKLADNÝ TÍM ALIANCIE FAIR‑PLAY

nika Jankovičová, Zuzana Čechová, Soňa
Beňová, Juraj Kemka, Katarína Thalerová,

Zuzana Wienk, Peter Kunder, Rastislav

Ivana Matúšková.

Diovčoš, Ivan Gaža, Pavol Lacko, Martin
Neupauer, Fero Pauliny (do marca 2017),
Barbora Bodnárová (od februára 2017),
Eva Vozárová (do 31. decembra 2017),
Dominika Hasprová (do marca 2017),
Laura Kösziklová (od marca 2017).
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Ďakujeme
DONORI

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám po‑
mohli a podporili činnosť Aliancie

—— Open Society Institute
—— Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko
—— Nadácia Pontis – Dobrá krajina
—— O2 Slovakia, s. r. o.
—— Nadácia Slovenskej sporiteľne
—— Telekom Slovensko, a. s.
—— Nadácia ZSE
—— Open Knowledge Foundation
—— Google

PODPOROVATELIA
—— Eset
—— NEWTON Media
—— Pizza SEO
—— Digmia
—— BONET Systems, s. r. o.

Fair-play. Vám, ktorým záleží na tom,
ako naša krajina vyzerá, patrí naša vďaka
za to, že pri nás stojíte. Či už ide o domá‑
ce alebo zahraničné inštitúcie, s ktorými
spolupracujeme alebo osoby, organizácie
a firmy, ktoré nám pomohli svojou prá‑
cou, službami či podporou pro bono. Naše
poďakovanie patrí tiež všetkým individu‑
álnym darcom a ľuďom, ktorí nám veno‑
vali 2 % z daní. Ďakujeme že, ste s nami.

ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
ALIANCIE
FAIR-PLAY
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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:
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky
Údaje o zakladateľovi alebo
zriaďovateľovi 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

Revízor – Peter Kunder
Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor)

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

Hlavná činnosť:

- 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
- podnájom priestorov

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.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné 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

22

16

7

(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

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

q)

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

nemá

r)

prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu

nemá

obstarávacou cenou

neobstarala

(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
dlhodobý hmotný majetok

Doba odpisovania

Sadzby odpisov

Odpisová metóda

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.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Oceniteľné
práva

Softvér

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

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

0

3548,13

0

0

0

0

3548,13

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Opravné položky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Tabuľka č. 2
Samost.
hnuteľné
veci
a súbory
hnut. vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obst.
Poskyt
dlhodob predd.
.
na dlhohmotné
dobý
ho
hmotný
majetku majetok

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

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

0

0

0

7783,84

0

0

0

0

0

0

7783,84

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

Stavby

Spolu

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

0

7783,84

0

0

0

0

7783,84

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
x

Spôsob poistenia

Výška poistenia

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.

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného 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
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

15818
15818
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti

Fair-play Commerce, s.r.o.

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach

Podiel na
základnom
imaní (v %)

100

Hodnota vlastného imania ku koncu

Účtovná hodnota ku koncu

(v %)

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

100

22698

22702

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)

0

Zníženie opravnej
položky

0

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

0

Opis dôvodu ich tvorby,
zníženia a zúčtovania
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.

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pokladnica

237,20

Ceniny
Bežné bankové účty

284,21

0

0

121196,96

136968,25

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Peniaze na ceste
Spolu

0

0

121434,16

137252,46

Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

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

Tabuľka 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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Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek 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

0

0

0

0

Poskytnutý preddavok na zásoby
Zásoby spolu

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

Opis

Granty

Nezískané fin. prostriedky z 2 grantov, fin. prostriedky budú pripísané na účet
v roku 2018

Suma
51500

(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.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
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.

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

52339

195677,16

52339

195677,16

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

(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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Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného 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

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

Rezervný fond

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

2341,93

0

0

2341,93

45527,70

1502,25

0

47029,95

z toho:
•
nadačné imanie v nadácii
•

vklady zakladateľov

•

prioritný majetok

Fondy zo zisku

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu

12995,84
47869,63

14498,09

12995,84
0

62367,72

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1502,25

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
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

1502,25

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu

0

0

0

0

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

0

0

0

Ostatné rezervy spolu

0

0

0

0

Rezervy spolu

0

0

0

0

0

0

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

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

c)

Začiatočný stav

Prírastky

Úbytky

Konečný zostatok

prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

bežného účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti

13869,56

12584,74

13869,56

12584,74

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky spolu

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu

13869,56

12584,74

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e)

0

0

13869,56

12584,74

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
0

0

0

0

Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
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Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f)

0

0

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,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na
konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Krátkodobý bankový úver

0

0

Návratná finančná výpomoc

0

0

Dlhodobý bankový úver

0

0

Spolu

0

0

Pôžička

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.

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Úbytky

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)

0

0

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
grantu

283439,93

111220,40

283439,93

111220,40

0

1558,18

0

1558,18

2172,80

0

1333,80

839

podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
ostatné výnosy budúcich období

(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.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho

Istina

Finančný náklad

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

15

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
0

Podnikateľská činnosť
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

19805,75

Prijaté príspevky od iných organizácií

190648,51

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Prehľad dotácií a grantov

Suma

Open Society Institute

61705,93

Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko

30557,59

Nadácia Porticus

74970,56

Nadácia Slovenskej sporiteľne

8000,00

O2 Slovakia, s.r.o.

5000,00

Nadácia ZSE

800,00

2% z dane prijaté v roku 2017 (vrátane kreditných úrokov)

24013,74

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
•

celková hodnota kurzových ziskov

•

hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky

•

ostatné – kreditné úroky

Suma
251,63

(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
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Náklady na reprezentáciu
Telekomunikačné služby a internet
Poštovné

Suma
926,68
2345,21
818,22
1772,04
150,65

Web, hosting servera, IT služby

151,20

Nájomné a prenájom priestorov

14241,00

Ubytovanie a dopravné náklady

1360,80

Mandátne zmluvy

156593,50

16

Softvér

502,20

Programátorské a grafické služby

22080

Reklama

163,67

Externé konzultácie

7573,45

Mzdové náklady

4456,35

Zákonné sociálne poistenie

1500,49

Dane a poplatky

127,50

Bankové poplatky

236,40

Štipendium

4800,00

Tlač

574,06

(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

16043,25

Ochrana ľudských práv – projekt Investigatíva a watchdog

17069,42

19981,76

5820,00

4031,98

Ochrana ľudských práv – projekt Biela vrana
Ochrana ľudských práv – technicko-organizačné zabezpečenie projektu na
ochranu ľudských práv

10417,53

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

24013,74

(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
•

celková hodnota kurzových strát

•

hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky

•

ostatné

Suma

(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)
b)
c)
d)
e)

overenie účtovnej závierky,
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
súvisiace audítorské služby,
daňové poradenstvo,
ostatné neaudítorské služby.

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

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

17

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

(2)

Hodnota

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

(3)

Hodnota

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)
b)
c)
d)
e)

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

32

UZPODv14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve
zostavená k

31 . 12 . 2 0 17

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

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
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2820009797

X riadna

malá

46482873

mimoriadna

SK NACE

priebežná

veľká

.

(vyznačí sa x)

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

x

(v celých eurách)

od

01 2 0 17

do

12 2 0 17

od

01 2 0 16

do

12 2 0 16

Za obdobie

IČO

.

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

(v celých eurách)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

x

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Fair–play

Commerce‚

s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

SmreŒianska

21

21

Obec

PSČ

81105 Bratislava
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Zapísaný

I.‚

v

oddiel

OR:

Okresný

Sro‚

Telefónne číslo

súd

vložka

Œ.

Bratislava

78357/B

Faxové číslo

0220739919
E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

19 . 03 . 2 0 18 19 . 03 . 2 0 18

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

internetu
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

23206
-2

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

02

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

2.

3.

Stavby
(021) - /081, 092A/

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

23208
25861

10

11

12

13

14
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

7.

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

19

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

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014

26

27

28
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

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

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

B.I.

B.I.1.

2.

3.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

30

31

32

33

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

Výrobky
(123) - /194/

Netto

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

23206

23208

-2
6804

25861
6804
6804

36

147

147
147

37

6657

6657
6657

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

B.II.

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

MF SR č. 18009/2014

42
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1942

1942
29

54

1940

1940
29

55

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014

56
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

1940

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

2

60

6.

B.IV.

1940

Netto

29

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2

2

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70

MF SR č. 18009/2014
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

14460

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Netto

14462

-2
B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

19028

21

72

3

21
23

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

14439

73

14441

-2
C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

C.1.

19005

74

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

23208

25861

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

22698

22702

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

15818

15818

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

15818

15818

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

344

259

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

88

344

259

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

3.

2.

MF SR č. 18009/2014
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

972

972

972

972

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

5569

3946

98

5569

3946

-5

1707

510

3159

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2820009797 IČO 46482873

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

510

3159

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

2

2503

2

2503

131

15

32

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

10

22

8.

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

133

483

602

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

Krátkodobé rezervy

136

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej

okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

126

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

127
128
129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

137
138

B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

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

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2820009797 IČO 46482873
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

1937

15765

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

1937

15765

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

26

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

1911

15765

IV.

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

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

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

08

VII.

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

09

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

1372

13488

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

1019

13114

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

353

374

Mzdové náklady (521, 522)

16

261

276

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

92

98

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

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

24

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

J.

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

26

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

565

2277

E.1.

G.1.
2.

***
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2820009797 IČO 46482873
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

918

2651
104

1

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

1

XII.

Kurzové zisky (663)

42

103

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

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

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

O.

Kurzové straty (563)

52

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

N.1.
2.
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2820009797 IČO 46482873
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-90

23

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

475

2300

Daň z príjmov

57

480

593

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

480

593

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

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

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

-5

1707

R.
R.1.
2.
S.
****

(r. 58 + r. 59)
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