
Dodatok sprdvy auditora

o overeni sfladu v;froinej spr6vy s riitovnou zfvierkou
v zmysle zflkona 8.54012007 Z.z. S 23 odsek 5

Zakladatelia obiianskeho zd ruZenia

ALIANCIA FAIR PLAY

I. Overil som irdtovnri zhvierku spolodnosti ALIANCIA FAIR PLAY k 3l.decernbru
201l, uvedenf na stran6ch I - 61, ku ktorej som dila2}.mhja2012vyd,al spr6vu auditora avktorej
som vyjadril svoje auditorskd stanovisko v nasledujrlcom zneni:

Podl'a rn6jho stanoviska, ridtovn6 z|vierka poskytuje pravdivlf a verny obraz finandnej
situ6cie vo v5etkych vyznamnych sfvislostiach spolodnosti ALIANCIA FAIR PLAY k 31.
decernbru 2011 a vysledku jej hospod6renia za rok kondiaci sa kuveden6mu ddtumu vsflade so
z6konom o itdtovnictve.

II. Overil sorn taktieZ sflad vlfrodnej spr6vy s vySSie uvedenou fdtovnou z6vierkou.
Za spr6vnost'zostavenia vlirodnej spr5vy je zodpovedny StatutSrny org6n spolodnosti. Mojou irlohou je
vydaf nazitklade overenia stanovisko o srilade vyrodnej sprSvy s irdtovnou zSvierkou.

Overenie som vykonal v srilade s medzin6rodnyirni auditorsklimi Standardami. Tieto Standardy
poZadujri, aby auditor naplSnoval a vykonal overenie tak, aby ziskal primeranir istotu, Ze inform6cie
uvedend vo vlfrodnej sprdve, ktor6 sir predmetom zobrazenia v irdtovnej zhvierke, sri vo v5etkych
v'fznamn'j'ch srivislostiach v srilade s prislu5nou r.idtovnou z6vierkou. Inform5cie uveden6 vo vlirodnej
sprSve na stran6ch | - 6l som posfdil s inform6ciami uvedenymi v ridtovnej ziwierke k 3l.decernbru
2011. In6 fdaje ainfonn6cie ziskan6 zridtovnej zhvierky afdtovn;ich knih som neoveroval. Som
presveddeny, Ze vykonand ovdrovanie poskytuje primeran;f podklad pre vyjadrenie stanoviska
auditora.

Podl'a rn6jho stanoviska uvedend ridtovnd informScie vo vlirodnej spr6ve irdtovnej jednotky
ALIANCIA FAIR PLAY poskytujri vo v5etklfch vyznamnych sirvislostiach pravdivlf a verny
obraz o ridtovnej zixierke k3l.decembru 20ll asri v sflade so z6konom ofdtovnictve d,.43112002
Z.z. v zneni neskor5ich predpisov.

tnfrut D ,1,1,
/ t(,tl'c I

Ing. Vladimir Pol6k
Licencia SKAU d. 181

E,KIS TAX, K.S.
Licencia UDVA d.352

Bratislava, 24.mhja 2012

Nitrianska 5
82l 08 Bratislava

Mikoviniho 901/9
900 2l Sviity Jur
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I. ÚVOD 
 

Aliancia Fair-play, o. z. 
(do 19. 8. 2003 Aliancia na podporu fair play, o. z.) 
 

 

Právna forma 
  

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

 
 

Profil 
 

Aliancia Fair-play je neziskové a nestranícke občianske združenie, 
ktoré sa usiluje o to, aby túto krajinu spravovala zodpovedná, 

transparentná a profesionálna 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 občiansky dozor nad správou vecí verejných s dôrazom na 
politickú reprezentáciu. V úsilí zlepšiť legislatívny, kontrolný a etický 

rámec oslovuje nezávislých odborníkov, štátne orgány, médiá a širokú 
verejnosť. 

   
Aliancia Fair-play je akousi stálou opozíciou voči moci a snaží sa 

v každej situácii do verejného života prinášať nezávislý občiansky pohľad, 
ako aj riešenia vo verejnom záujme. Nezávislosť, nestrannosť, odbornosť 

sú pre nás veľmi dôležitými hodnotami. Preto máme nastavené prísne 

kritériá pre udržanie našej misie a financovanie 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 programovú 

a názorovú autonómiu, nepodriaďuje sa žiadnemu vonkajšiemu vplyvu 
a nikdy by neprijala finančné zdroje, ktoré by do tejto autonómie zasiahli 

alebo by mohli ovplyvniť nezávislosť organizácie. 
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II. ČINNOSŤ V ROKU 2011 
 

Datanest.sk 
 

Projekt Datanest.sk 

sústreďuje vo voľne 
prístupnom webovom 

priestore rozsiahle informácie 
o tom, kam prúdia verejné 

zdroje (tendre, dotácie, granty 
atď.) a kto môže mať vplyv na 

ich prerozdelenie (volení 
funkcionári, manažment 

štátnych inštitúcií, poradcovia, 
komisie, darcovia politických 

strán atď.). Jeho prvá verzia 

sa začala vytvárať už v roku 
2003.  

 
Datanest.sk sa v tomto 

roku dostal do druhého roku fungovania v novej podobe. Po kompletnom 
redizajne z roku 2010 sa ďalší rozvoj sústredil najmä na menšie 

vylepšenia technického a obsahového charakteru. Zmenili sme napríklad 
vzhľad titulnej stránky, ktorá je po novom užívateľsky prijateľnejšia a 

zahŕňa aj odkazy na externé aplikácie čerpajúce dáta z Datanestu. Viaceré 
nové technické riešenia zase zlepšili fungovanie vyhľadávania v katalógu 

informácií aj spoľahlivosť celej služby. 
 

V roku 2010 sa kvôli spomínanému redizajnu mierne spomalila 
aktualizácia dát. Preto sme tento rok intenzívnejšie pracovali na ich 

získavaní a dopĺňaní. Keďže väčšinu informácií stále zhromažďujeme a 

zverejňujeme manuálne, ide o pomalý proces (poslali sme vyše štyristo 
žiadosti o informácie). 

 
Systém dopĺňania dát sa nám však ku koncu roka podarilo dobre 

naštartovať a pravidelnému zverejňovaniu nových informácií už nič 
nebráni. Dáta sú navyše k dispozícii pod otvorenou licenciou, čo umožňuje 

ich voľné šírenie na nekomerčné účely. 
  

http://datanest.fair-play.sk/pages/index
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ZNašichDaní.sk 
 

V marci sme spustili investigatívnu webstránku ZNašichDaní.sk. Ide 
o kombináciu dvoch verejných online registrov - Obchodného registra SR a 

Vestníka verejného obstarávania, ktorého dáta ukladáme pre ďalšie 
použitie do nášho projektu Datanest.sk. Vďaka takémuto spojeniu dokáže 

stránka zobraziť personálne prepojenia pri verejných zákazkách. Služba 
funguje ako vyhľadávač osôb, ktorý zobrazuje, aké firmy sú napojené na 

konkrétnych podnikateľov, a zároveň informuje o úspešnosti týchto firiem 
pri získavaní štátnych zákaziek. Projekt je spoločným dielom Aliancie Fair-

play a služby VORSR.sk, ktorá vizualizuje vzťahy v Obchodnom registri 
SR.  

 
ZNašichDaní.sk sme pôvodne zamýšľali 

ako pomôcku pre investigatívnych novinárov, 
ktorí v minulosti  obdobné prepojenia hľadali 

ručne. Stránka po spustení zarezonovala v 

médiách aj u širšej verejnosti a za pár dní 
pritiahla desiatky tisíc používateľov.  V júni 

získala prestížne medzinárodné ocenenie v 
súťaži Open Data Challenge, v ktorej bola 

označená za najlepšiu európsku Open Data 
aplikáciu. Súťaž organizovala významná britská 

mimovládna organizácia Open Knowledge 
Foundation a bola zastrešená eurokomisárkou 

pre digitálny rozvoj Neelie Kroes. Ocenenie 
pomohlo rozšíriť povedomie o aplikácii do 

zahraničia a získať podporu pre jej ďalší rozvoj. 
 

Tá môže byť v budúcnosti pre 
ZNašichDaní významná. Aplikácia od jari čelí žalobe manažérky stavebnej 

spoločnosti Strabag Jarmily Považanovej, ktorá požaduje zverejnenie 

ospravedlnenia a zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 10-tisíc eur za 
zaradenie svojho mena medzi príklady vyhľadávania. Predbežné opatrenie, 

ktoré Aliancii Fair-play nariaďovalo stiahnuť zo stránky informácie o 
Považanovej, sa po odvolaní podarilo zrušiť. Samotný súdny proces vo 

veci sa v roku 2011 nezačal. Prípadu venovali veľkú pozornosť slovenskí aj 
zahraniční novinári,  blogeri a aktivisti (článok o prípade napísal aj 

Nathaniel Heller – líder prestížnej organizácie Global Integrity). 
  

http://znasichdani.sk/
http://datanest.fair-play.sk/pages/index
http://www.vorsr.sk/
http://www.globalintegrity.org/blog/data-mashups-illegal-slovakia
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OtvorenéZmluvy.sk 
 

Od januára 2011 musia inštitúcie štátnej a verejnej správy na 
Slovensku povinne zverejňovať svoje zmluvy. V Centrálnom registri zmlúv 

a v menších samosprávnych a inštitucionálnych registroch bolo iba za 
prvých 6 mesiacov zverejnených niekoľko desiatok tisíc zmlúv. Tento krok 

bol hodnotený ako jedno z najpozitívnejších opatrení vlády Ivety 
Radičovej, no mal vážne nedostatky. Medzi hlavné výhrady patrili 

napríklad absencia kvalitného vyhľadávača zmlúv alebo chýbajúca 
možnosť zmluvy komentovať a upozorňovať v nich na nezrovnalosti. 

Preskúmať obrovské množstvo zverejnených zmlúv v záujme verejnej 
kontroly hospodárenia štátu - čo je podstatou ich zverejňovania - je 

navyše nad sily jednotlivca alebo úzkej skupiny ľudí. 

 

Na jar sme sa preto v spolupráci s Transparency International 
Slovensko (TIS) rozhodli rozbehnúť spoločný projekt OtvorenéZmluvy.sk. 

Ten zbiera popisné dáta a texty zmlúv z Centrálneho registra zmlúv a z 

viacerých samosprávnych registrov a vytvára nad nimi kvalitné možnosti 
vyhľadávania a komentovací modul. Na základe kritérií typických pre 

zvýšené riziko korupčného správania sa projekt navyše snaží používateľov 
upozorňovať na zmluvy, ktoré by potenciálne mohli stáť za zvýšenú 

pozornosť. Stránka sa tak pokúša o akýsi kvalifikovaný “predvýber” s 
cieľom zrealizovať nad zmluvami efektívny crowdsourcing. Používateľov sa 

okrem toho formou stručných dotazníkov  pýtame, či konkrétne zmluvy 
skutočne sú problematické a prečo. Stránka taktiež umožňuje nastaviť si 

zasielanie upozornení na rôzne kategórie zmlúv. Projekt je do veľkej miery 
experimentom, pretože crowdsourcing zatiaľ na Slovensku v podobnom 

rozsahu a nad porovnateľnou problematikou nebol odskúšaný. 
 

Projekt sme spolu s TIS spustili na konci októbra. V priebehu roka 2012 
ho budeme ďalej rozvíjať a mala by na ňom pribudnúť rozšírená 

crowdsourcingová funkcionalita. 

http://otvorenezmluvy.sk/
http://www.crz.gov.sk/
http://www.transparency.sk/
http://www.transparency.sk/
http://otvorenezmluvy.sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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Otvorené nápady pre Slovensko 
 

Podujatie s názvom Otvorené nápady pre Slovensko sme spolu s 
Nadáciou otvorenej spoločnosti, Spoločnosťou pre otvorené informačné 

technológie a bratislavským Progressbar Hackerspace zorganizovali cez 
víkend 17.-18. decembra v bratislavskom Design Factory. 

 
Akcia bola vystavaná na troch typoch aktivít. Prvou bol hackathon - 

dvojdňový workshop zameraný na využitie otvorených dát v tvorbe 
programátorov, dizajnérov, umelcov, analytikov a novinárov. V rámci 

hackathonu  mali účastníci vytvoriť tímy a navrhnúť projekty, ktoré by 
využívali otvorené dáta a postaviť ich prototypy. Na konci víkendu ich 

predstavili verejnosti 
a odbornej porote a 

najlepšie práce sme 
ocenili finančnou 

odmenou. Premiérka 

SR Iveta Radičová sa 
zúčastnila záverečného 

ceremoniálu a jednému 
z projektov udelila 

svoju osobnú cenu. 
Informácie o víťazoch a 

podrobnosti o celom 
podujatí je možné nájsť 

na stránke 
OtvorenéNápady.sk.  

 
Druhý typ aktivít bol zameraný na vzdelávanie a budovanie 

povedomia o otvorených dátach na Slovensku. Táto časť pozostávala z 
prednášok a seminárov (video) v podobe neformálnej konferencie. Spíkri 

zo Slovenska aj zahraničia hovorili o svojich aktivitách a skúsenostiach v 

oblasti otvorených dát. 
 

Tretia časť bola zameraná na Iniciatívu pre otvorené vládnutie, ktorá 
je slovenským záväzkom k medzinárodnej iniciatíve Open Government 

Partnership. Slovensko sa stalo členom tejto iniciatívy v septembri 2011 a 
do jari 2012 má predložiť svoj akčný plán otvárania vlády pre občanov. Na 

podujatí sme zorganizovali 4-hodinovú diskusiu a workshop, na ktorých 
občania vytvorili vlastné podnety, ako by otvorené vládnutie u nás malo 

vyzerať. Diskusie sa zúčastnil aj Splnomocnenec vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti SR Filip Vagač, keďže súčasťou záväzkov členských 

krajín je aj prísľub zapracovať do akčných plánov príspevky a názory 
verejnosti. Text akčného plánu, postavený do veľkej miery na podnetoch z 

http://www.osf.sk/
http://www.soit.sk/sk/aktualne
http://www.soit.sk/sk/aktualne
https://www.progressbar.sk/
http://otvorenenapady.sk/
http://otvorenenapady.sk/#video
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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podujatia Otvorené nápady pre Slovensko, schválila vláda SR začiatkom 

roka 2012. 
 

 

Iniciatíva Partnerstvo pre otvorené vládnutie 
 

Iniciatíva Partnerstvo pre otvorené vládnutie je medzinárodná 
iniciatíva vlád, ktorú v septembri v New Yorku oficiálne odštartovali USA 

a Brazília. Po tom, čo sme sa v júli zúčastnili podujatia k tejto iniciatíve 
pod záštitou Hillary Clinton, sme venovali kapacity tomu, aby sa do 

iniciatívy zapojilo aj Slovensko. Stretli sme sa s kľúčovými ľuďmi v tíme 
premiérky SR, ľuďmi na veľvyslanectve USA na Slovensku a s ostatnými 

zainteresovanými stranami.  
 

Slovensko sa nakoniec k iniciatíve pridalo a začalo pracovať na 
príprave akčného plánu, ktorý malo prezentovať v apríli 2012 na výročnej 

konferencii iniciatívy. Naše nápady pre akčný plán, napríklad spustenie 

oficiálneho portálu s otvorenými dátami, sme prezentovali 
Splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipovi 

Vagačovi, ktorý bol za jeho prípravu zodpovedný. Vláde SR a celému 
prípravnému tímu sme pravidelne poskytovali odborné rady. Získavanie 

nápadov pre iniciatívu bolo súčasťou aj nášho podujatia Otvorené nápady 
pre Slovensko a niekoľko ideí pre tento akčný plán sme odovzdali aj vláde 

SR. 
 

  

http://www.opengovpartnership.org/
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Investigatíva a watchdog 
 

Prenájom budovy Daňového riaditeľstva 
 

Na jar novinári upozornili, že Daňové riaditeľstvo SR sa rozhodlo 
prenajať nové priestory pre svoje úrady bez tendra. Zákazku získal vysoko 

postavený člen SDKÚ-DS. Tá v tom čase ako jedna z vládnych strán 
riadila aj Ministerstvo financií SR, ktoré je za daňové úrady priamo 

zodpovedné. Premiérka Iveta Radičová pohrozila, že ak pri prenájme 
neprebehne súťaž, odstúpi. Napriek tomu, že sa oficiálna súťaž nakoniec 

uskutočnila, vynárali sa otázky, či prebehla v poriadku a všetkých 
uchádzačom umožňovala rovnaký prístup.  

 
Minister financií SR spolu s premiérkou SR preto verejne vyzvali 

mimovládne organizácie, aby súťaž preskúmali ešte predtým, ako dôjde 
k podpisu zmluvy. Po diskusiách vnútri organizácie sme sa nakoniec 

rozhodli zapojiť a súťaž zanalyzovať. Preštudovali sme viac ako dvetisíc 

strán materiálov a na tlačovej konferencii sme zmluvu podpísať 
neodporúčali. Súťaž sme naopak navrhli zopakovať s novými férovými 

podmienkami. Zmluva 
bola nakoniec podpísaná 

bez ďalšej súťaže 
a prípad sa stal 

ukážkovým príkladom 
klientelizmu. Ukázalo sa, 

že organizácia môže byť 
kritická aj napriek tomu, 

že bola do procesu 
pozvaná priamo vládou. 

Starostlivo sme 
vyhodnotili všetky „pre 

a proti“ a  budeme veľmi 

opatrne zvažovať, či 
potenciálne znovu 

prijmeme podobnú 
výzvu. Pozitívne aspoň hodnotíme, že naše zistenia posilnili médiá, ktoré 

sa prípadu venovali, pretože argumenty proti zmluve prichádzali od 
organizácie, na ktorú sa pôvodne obrátili členovia vlády a považovali ju za 

nezávislú. K prípadu sme publikovali niekoľko článkov aj na našom blogu.  
 

 
  

http://fairplay.blog.sme.sk/
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Monitoring voľby Generálneho prokurátora SR 

 
Aj tento rok prebiehal na Slovensku politický boj medzi stranami, 

ktoré nechcú, aby došlo na Generálnej prokuratúre SR k zmenám 
a využívajú všetky zákonné aj politické možnosti, ako im predísť. 

 
Funkciu generálneho prokurátora považujeme za jednu z kľúčových 

pre zachovanie právneho štátu na Slovensku. Preto sme veľmi intenzívne 
monitorovali voľbu generálneho prokurátora (zúčastňovali sme sa na 

zasadnutiach NR SR pri voľbe), ako aj rozhodnutie prezidenta zvoleného 

generálneho prokurátora zatiaľ nevymenovať a čakať na rozhodnutie 
Ústavného súdu SR. Podrobne sme študovali rozhodnutia súdov 

a poskytovali komentáre pre médiá. 
 

 
Súdnictvo   

 
V tomto roku sme sa naďalej intenzívne venovali problematike 

súdnictva, ktorého nezávislosť a čestnosť dlhodobo považujeme za 
ohrozenú. Náš záujem o stav slovenskej justície nie je iba akademický, ale 

vychádza z reálneho kontaktu so sudcami a ľuďmi, ktorí sa tejto oblasti 
dlhé roky venujú. Aj vďaka tomu sme sa stali jedným z hlavných zdrojov 

informácií nielen pre médiá, proreformných sudcov a diplomatické zbory, 
ale aj pre dokumentaristov (film Nemoc tretej moci) a pre mnohé 

zahraničné návštevy a akademikov. Boli sme opakovane pozývaní na 

mnohé konferencie (aj medzinárodné), diskusie, obedy s diplomatmi, 
publikovali sme k téme články na našom blogu, stĺpčeky a komentáre. 

 
 

Monitoring disciplinárnych stíhaní sudcov 
 

Aj v tomto roku žiaľ pokračoval trend kontroverzných disciplinárnych 
stíhaní sudcov, ktoré opäť vyvolávali dojem účelovosti a zastrašovania 

proreformnej časti súdnictva. Považovali sme preto za dôležité naďalej sa 
zúčastňovať disciplinárnych konaní v niektorých rozporuplných prípadoch. 

Myslíme si, že je dôležité, aby boli monitorované občianskymi 
združeniami, médiami, verejnosťou atď. Vďaka našej prítomnosti sme 

mohli poskytovať konzultácie veľvyslancom a médiám. 
  

Tento rok sme sa zúčastnili napríklad disciplinárneho konania so 

sudcom Krajského súdu SR v Banskej Bystrici Jurajom Babjakom. Po tom, 
ako sa na Krajský súd vrátil z Ústavného súdu SR, mu boli pridelené dva 

komplikované prípady (dohromady mali 33 tisíc strán), ktoré na súde 
„ležali“ takmer 10 rokov. Babjak vedenie súdu oficiálne informoval, že ak 

mu budú naďalej prideľované aj nové prípady, nestihne tieto prípady 



  
 ALIANCIA 

FAIR-PLAY 
 
 
 

 
    10 

vyriešiť. Vedenie súdu jeho argumenty ignorovalo a iniciovalo voči nemu 

disciplinárne stíhanie. Napriek tomu, že počas disciplinárneho konania 
dokázal, že patril medzi najproduktívnejších sudcov, súd ho uznal vinným 

za prieťahy v konaní. 
 

Na začiatku roku ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská iniciovala 
dve disciplinárne stíhania voči predsedovi Súdnej rady SR a predsedovi 

Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi. Jedno z nich bolo čiastočne 
založené aj na našej sťažnosti, ktorú sme ministerstvu poslali na jeseň 

2010. V júni 2011 Ústavný súd SR uznal Harabina v jednom z prípadov za 

vinného a potrestal ho znížením platu o 70% na jeden rok. Prípad sme 
pravidelne monitorovali, poskytovali vyjadrenia pre médiá a záverečné 

rozhodovanie Ústavného súdu SR sme naživo komentovali na našej 
facebookovej stránke. 

 
Samovražda Jozefa Majchráka, jedného z hlavných predstaviteľov 

proreformnej časti slovenského súdnictva, sa nás hlboko dotkla. Citlivo 
sme vnímali, že jednou z hlavných príčin jeho rozhodnutia bol práve 

obrovský tlak na jeho osobu prostredníctvom kontroverzných 
disciplinárnych stíhaní. 

 
 

Monitoring zasadnutí Súdnej rady 
 

 Vďaka novele zákona z decembra 

2010 sa rokovania Súdnej rady SR stali 
od 1. januára 2011 verejnými. Vedenie 

Súdnej rady tvrdilo, že chce jej 
zasadnutia sprístupniť všetkým 

občanom Slovenska. To mal byť dôvod, 
prečo začalo zasadnutia rady 

organizovať aj v odľahlejších častiach 
Slovenska. Marcové stretnutie členov 

rady sa uskutočnilo v Snine, dvojdňové 
novembrové zasadnutie sa konalo 

vo Svidníku a decembrové rokovanie sa 
presunulo do Starej Ľubovne. 

Z desiatich zasadnutí Súdnej rady 
v roku 2011 sa polovica konala mimo 

Bratislavy. 

 
 Zasadnutí rady sme sa napriek tomu pravidelne zúčastňovali. 

Výjazdy Súdnej rady na východné Slovensko však k zvýšenej verejnej 
kontrole tohto orgánu neprispeli. Občania z regiónov o jej zasadnutia 

neprejavovali záujem. Médiá a mimovládne organizácie od účasti na 
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rokovaniach odrádzala časová náročnosť a diaľka. Regionálnymi výjazdmi 

sa preto podľa nášho názoru Súdna rada občianskej kontrole vzdialila.  
 

 Obmedzené možnosti sledovať rokovania rady sme dopĺňali 
vlastnými aktivitami. Zo zasadnutí sme prinášali „live“ spravodajstvo na 

facebooku, písali blogy a komentáre a poskytovali vyjadrenia pre médiá. 
 

 
Monitoring prípadu Hedvigy Malinovej 

 

 Aj v roku 2011 sme pokračovali v sledovaní prípadu Hedvigy 
Malinovej-Žákovej. Boli sme v pravidelnom kontakte s Hedviginým 

advokátom Romanom Kvasnicom a psychiatrom Jozefom Haštom. 
  

 Podarilo sa nám získať viaceré originály dokumentov, ktoré kauzu 
sprevádzajú. V máji dekan LF UK Peter Labaš odovzdal dopracovanie 

znaleckého posudku k Hedviginmu zdravotnému stavu. V októbri 
a novembri sme na webe zverejnili zápisnice z výsluchov na Generálnej 

prokuratúre, kde Labaš svoj kontroverzný posudok obhajoval. Na 
nezrovnalosti vo výsluchoch sme upozorňovali na našom blogu. 

Koncom roku sme začali zbierať materiály potrebné na aktualizáciu 
webstránky hedviga.fair-play.sk, kde sa kauze dlhodobo podrobne 

venujeme. Spustenie obsahovo a graficky vynovenej verzie bolo 
naplánované na 15. marec 2012. 

 

 
Žiadosti o informácie a súdne spory 

 
Naše investigatívne a watchdogové aktivity sú postavené na 

oficiálnych dokumentoch z verejného sektora. V roku 2011 sme preto 
podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám poslali 80 žiadostí o 

informácie a 15 odvolaní.  
 

 V roku 2011 naďalej prebieha na základe nášho podania trestné 
konanie vo veci výmen sudcov v senátoch Najvyššieho súdu SR, ktoré 

podľa nášho názoru nemali žiadnu oporu v zákone. 
  

 Na náš podnet začala polícia ešte v roku 2010 prešetrovať konanie 
vo veci verejného obstarávania na sanitky bratislavskej zdravotníckej 

služby, kde bol viackrát hrubo porušený zákon. Polícia odmietla začať 

trestné stíhanie, ale na základe našej sťažnosti bolo na základe 
rozhodnutia Špeciálnej prokuratúry SR z februára 2011 toto konanie 

obnovené a dosiaľ nebolo ukončené. 
  

http://fairplay.blog.sme.sk/c/258966/Vychod-potrebuje-pracu-a-cesty-Zasadnutia-Sudnej-rady-mu-nepomozu.html
http://www.fair-play.sk/pdf/hm_zapisnica_spolu_labas.pdf
http://fairplay.blog.sme.sk/c/280355/Vysluch-Labasa-k-Hedvige-priniesol-dalsie-otazky.html
http://hedviga.fair-play.sk/index.php
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 V roku 2011 prebiehal tiež súdny spor o právo na informácie, keďže 

Najvyšší kontrolný úrad SR nám odmietol sprístupniť dokumenty v tzv. 
nástenkovom tendri viseli na nástenke. Po tom, čo Krajský súd v 

Bratislave rozhodol o našom práve na tieto informácie, Najvyšší súd SR 
rozhodnutie Krajského súdu zrušil a vrátil na opätovné rozhodnutie. Do 

dnešného dňa tento spor nie je skončený. 
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Legislatívne návrhy 
 

V Aliancii Fair-play sa snažíme na základe analýz zákonov 
a aplikačnej praxe, ktorú dlhé roky sledujeme, identifikovať aj potrebu 

legislatívnych zmien niektorých právnych predpisov. Dlhodobo sa 
venujeme predovšetkým zákonu o financovaní politických strán, 

infozákonu, zákonu o verejnom obstarávaní, tzv. zákonu o konflikte 
zákonov a podobne. 

 
Tento rok nás Ministerstvo vnútra SR spolu s Transparency 

International Slovensko oslovilo, aby sme predložili naše pripomienky 
k pripravovanej novele zákona o financovaní politických strán. Po 

niekoľkotýždňových prípravách sme ministrovi predložili naše návrhy na 
zmenu zákona. Veľkú pozornosť sme venovali nášmu návrhu na vznik 

nezávislého orgánu, ktorý by na dodržiavanie tohto zákona dohliadal. 
Ministerstvo nakoniec návrh zákona nevypracovalo.  

 

Jeden z našich kolegov bol súčasťou pracovnej skupiny, ktorá na 
Ministerstve spravodlivosti SR pripravovala nový zákon o verejnom 

obstarávaní. Ministerstvo pripravilo zámer nového zákona s podrobne 
rozpracovanými tézami. Paragrafové znenie nakoniec vypracované nebolo. 

 
Úzko sme spolupracovali aj s pracovnou skupinou, ktorá na 

Ministerstve spravodlivosti SR pripravovala novelu zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám. Zúročili sme naše 8-ročné praktické skúseností 

s infozákonom a predložili ministerstvu naše návrhy na zmenu. 
Z politických dôvodov žiaľ ministerka do parlamentu predložila iba malú 

časť zmien a ostatné návrhy mali byť súčasťou väčšej novely v roku 2012. 
Parlament schválil aspoň časť našich pripomienok, ktoré sme zaslali v 

pripomienkovom konaní.  
 

Počas spolupráce na novele infozákona sme zistili, že Vláda SR musí 

do nášho právneho poriadku implementovať smernicu EÚ o opakovanom 
používaní informácií.  V opačnom prípade by Slovensku hrozilo podanie na 

Európsky súdny dvor a finančná pokuta. Smernica umožňovala vláde 
zvoliť si konkrétny spôsob, ako túto oblasť regulovať, tá však pripravovala 

veľmi nešťastný návrh. Ten bol postavený na filozofii, že opakované 
použitie informácií nie je dovolené, kým verejné orgány nepripravia 

pravidlá, ktoré budú bližšie upravovať ich požívanie. Návrh rovnako 
umožňoval zaviesť špeciálne licencie (aj spoplatnené) na opakované 

používanie verejných dát. 
 

V snahe zlepšiť našu argumentáciu pri komunikácii s ministerstvom, 
sme mnoho času venovali skúmaniu problematiky a komunikácii 

s Európskou komisiou. Taktiež sme si nechali vypracovať právne 
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stanovisko k interpretácii smernice EÚ, ktoré poukazovalo na odlišný 

výklad, ako použilo ministerstvo. Spolu s viacerými mimovládnymi 
organizáciami a právnikmi sme pripravili výzvu pre Ministerstvo 

spravodlivosti SR a viackrát sme sa na ministerstve stretli s pracovnou 
skupinou, šéfom legislatívy a štátnou tajomníčkou. Časť našich 

pripomienok bola na základe diskusií zapracovaná a predložená do 
pripomienkového konania. Ministerstvo nakoniec návrh implementácie 

smernice do vlády nepredložilo. 
 

 

Politikaopen.sk 
 

 Politikaopen.sk je webovým 
priestorom, v ktorom politici/kandidáti 

môžu zverejniť podrobné a overiteľné 
informácie o svojom majetku, 

záujmoch a väzbách a vystaviť sa tak 

verejnej kontrole. Cieľom projektu je 
získať takú významnú podporu 

politikov, aby jeho štandardy mohli 
byť prenesené aj do zákona. 

 
 V spolupráci s Veľvyslanectvom 

USA na Slovensku sme začiatkom 
septembra v NR SR zorganizovali 

podujatie, ktorého cieľom bolo zvýšiť 
povedomie o projekte politikaopen, 

konflikte záujmov a majetku politikov. 
Podujatie otvorili vtedajší predseda NR 

SR Richard Sulík  a veľvyslanec USA 
Theodore Sedgwick. Zuzana Wienk 

z Aliancie Fair-play hovorila o úprave 

majetkových priznaní a konflikte 
záujmov v slovenskej legislatíve 

a uviedla profil čestného hosťa 
v politikaopen – prezidenta USA 

Baracka Obamu. Hlavným hosťom 
bola zástupkyňa riaditeľa amerického 

Úradu pre etiku v štátnej správe Jane 
Ley, ktorá predstavila komplexný 

systém ochrany etiky a predchádzania 
konfliktu záujmov. 

 
 Vo vestibule NR SR sme vystavili graficky zaujímavú vizualizáciu 

majetkových priznaní (oficiálne vs. politikaopen + americké nástroje 

http://www.politikaopen.sk/
http://politikaopen.sk/pages/obama_profil
http://politikaopen.sk/pages/nrsr_vs_politikaopen_infografika
http://politikaopen.sk/pages/nrsr_vs_politikaopen_infografika
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kontroly politikov). Jej súčasťou bola aj výzva na zmenu tzv. zákona 

o konflikte záujmov, ktorú mohli poslanci podpísať a verejne tak 
deklarovať svoj záujem o zmenu legislatívy. Počas týždňového trvania 

výstavy výzvu podpísalo 15 poslancov. Neskôr bola vizualizácia 
nainštalovaná vo vestibule Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave. 

 
 Ku koncu roka bolo do projektu politikaopen zapojených vyše 280 

kandidátov/politikov - okrem iného aj predsedníčka Vlády SR, šesť členov 
Vlády SR, viacero štátnych tajomníkov a tridsať jedna poslancov NR SR, 

vrátane predsedu parlamentu. 

 
 

Kvízy.sk - edukácia dospievajúcich a dospelých 

 

V roku 2011 sa podarilo dokončiť projekt kvízy.sk, ktorý sme 

rozbehli v roku 2010. 

 

Ako zásadný problém vzdelávania dospelých vnímame pracovné 

zaťaženie, ktoré odoberá ochotu venovať sa vo voľnom čase tradičnému 

štúdiu. 

Náš projekt má ambíciu vzdelávať ľudí bez toho, aby si uvedomovali, 

že sa vlastne učia. K tomu chceme využiť 

obľúbený formát relaxácie - robenie 

kvízov. 

Projekt spočíva vo vytvorení 

webstránky s viacerými testami, ktoré 

budú klásť otázky zamerané napríklad na 

odborné slová, ktoré si možno ľahko 

zameniť. 

Predpokladáme, že "hľadanie" odpovede, 

ktorá vystihne rozdiely medzi ľahko 

zameniteľnými termínmi (pre justíciu 

napr. žaloba - obžaloba, súdna rada - 

sudcovská rada, rozhodnutie súdu - 

rozsudok, zločin - prečin, predseda súdu 

– predseda senátu...) vyvolá u časti ľudí 

zvedavosť, ktorá povedie k zapamätaniu si správnych odpovedí. 

Máme za to, že rozšírenie znalosti o relatívne malý počet odborných 

termínov a zákonov (či zákonitostí) z justície, ekonómie, verejnej správy 

a iných oblastí verejného života, u ľudí zvýši záujem o verejný život 

http://politikaopen.sk/frontend/users/54
http://politikaopen.sk/frontend/users/255
http://www.kvizy.sk/
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a dianie aj v špecifických odvetviach – a hlavne ovplyvní kvalitu 

vyhodnocovania informácií o tom, čo sa v týchto odvetviach deje. 

 

Cieľom projektu bolo podporiť v ľuďoch schopnosť kriticky hodnotiť 

politiku, verejný život a informovane sa rozhodovať o dôležitých otázkach 

verejného života. Takto potom dokážu vytvárať aj účinný tlak na politikov 

a vplývať na potrebu profesionálneho, etického, transparentného 

a šetrného konania politických reprezentantov a verejnej správy. 

Konkrétnym cieľom je zlepšenie znalosti odbornej terminológie bežne 

používanej v spravodajstve, pochopenie základných pravidiel, či vzťahov 

v oblastiach, či problémoch, o ktorých média informujú. 

 

Projekt mal ambíciu naplniť dve hlavné požiadavky – vytvoriť modul 

na vytváranie testov a vytvoriť základnú sadu testov, ktoré budú dostupné 

na webovej stránke. Tieto ciele boli splnené.  

 

Modul na vytváranie testov bol vytvorený, otestovaný a nasadený do 

ostrej prevádzky. Je napísaný v jazyku Ruby a jeho zdrojový kód je 

poskytnutý aj externým programátorom k pripomienkovaniu, prípadne 

využitiu. Modul je v režime „opensource“ a má licenciu creative common, 

čo znamená, že je priamo a zadarmo využiteľný hociktorou inou 

organizáciou. 

 

V súlade s pôvodným zámerom boli vytvorené testy z rôznych 

oblastí verejného života, ktoré na stránke obmieňame.  

Web bol optimalizovaný aj na prehliadanie a používanie v mobilných 

telefónoch.  

 

Projekt sme uskutočnili s finančnou podporou Stredoeurópskej 

nadácie – CEF, ktorá spolufinancovala úvodnú fázu projektu (uskutočnenú 

v roku 2010). 

 
  

https://github.com/fairplaysk/Edukacia
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Ocenenie Biela Vrana 
 

 V tomto roku sme spolu s organizáciou VIA IURIS – Centrum pre 
práva občana zorganizovali už 4. ročník ocenenia Biela Vrana. To je 

určené vzácnym ľuďom, ktorí konkrétnym činom preukázali občiansku 
odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či 

princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, príkoria či odsúdenie. 
 

 Večer Bielych Vrán sa opäť uskutočnil v deň výročia Nežnej 
revolúcie. Tentoraz sa konal v divadle Astorka Korzo´90 v Bratislave ako 

nezávislá súčasť podujatia Stredoeurópske fórum. Viac ako dve stovky 
návštevníkov prišli poďakovať trom novým Bielym Vranám a väčšina 

z divákov ostala aj na následné diskusie. Večer moderoval Juraj Kušnierik 
a o hudbu sa postarali skupiny Para a Klenovec Gypsy Band. 

 

 Bielymi Vranami sa stali Ivan Cehelský, ktorého snahu o ochranu 
miestneho lesa a zveri nezastavili ani opakované útoky naňho a na jeho 

majetok; Erika Lakatošová z obce Ruská, ktorá ako účtovníčka upozornila 

na nepodložené výbery obecných peňazí starostom a dostala za tento 
počin výpoveď a in memoriam sudkyňa Marta Lauková, ktorá napriek 

pokynu predsedníčky súdu neprepustila z väzby člena medzinárodného 
prevádzačského gangu, zažila nátlak, šikanovanie a  v roku 2010, žiaľ, 

umrela po zdravotných komplikáciách, ktoré sa výrazne zhoršili po jej 
problémoch na pracovisku. 

http://www.viaiuris.sk/
http://www.viaiuris.sk/
http://www.bielavrana.sk/
http://www.bielavrana.sk/oceneni2011.php
http://www.bielavrana.sk/vbv2011_BV_cehelsky.php
http://www.bielavrana.sk/vbv2011_BV_lakatosova.php
http://www.bielavrana.sk/vbv2011_BV_laukova.php
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 Laureátov vybrala porota v zložení Marek Božík, Pavel Holländer, 
Ivan Kamenec, Juraj Kušnierik, Ján Mičovský, Daniel Pastirčák a Martin 

Milan Šimečka. 
 

 S laureátmi ocenenia sme diskutovali aj na Pohoda Indoor Camp 
festivale v Trenčíne. Nadviazali sme tak na spoluprácu s Agentúrou 

Pohoda, s ktorou sme v minulosti spoluorganizovali Koncert pre 
všímavých, ktorého súčasťou bolo aj odovzdávanie ocenenia. 

 

O Bielu Vranu 2011 a príbehy jej laureátov sa opäť výrazne zaujímali aj 
médiá. Počas roka sme sa tiež venovali komunikácii na facebookovej 

stránke Biela Vrana a okolo ocenenia vytvorili menšiu komunitu fanúšikov 
a podporovateľov. 

 
Foto a video z odovzdávania Bielych Vrán 

Video z diskusie s Bielymi Vranami 
Video z diskusie s Bielymi Vranami na Pohoda IndoorCamp festivale 

Fotky originálnych sošiek pre Biele Vrany od sochára Fera Guldana 
 

 

NESsT  
 

Takmer celý rok (od februára) sme boli zapojení do súťaže organizovanej 
NESsT-om, ktorej cieľom je pomôcť neziskovým organizáciám naštartovať 

samofinancujúce aktivity. Zúčastnili sme sa niekoľkých školení, na základe 
ktorých sme si osvojili vedomosti vedúce k zostaveniu kvalitného a 

udržateľného podnikateľského plánu. Aj s pomocou NESsT-u a ich 
odborného poradenstva a konzultácií sme ku koncu roka dokončovali náš 

podnikateľský plán, s ktorým by sme chceli rozbehnúť samofinancujúce 
aktivity už v priebehu roku 2012.  

http://www.bielavrana.sk/porota2011.php
http://www.facebook.com/Bielavrana
http://www.facebook.com/Bielavrana
http://www.bielavrana.sk/pbv2011.php
http://www.bielavrana.sk/vbv2011_odovzdavanie_ocenenia_BV.php
http://www.bielavrana.sk/vbv2011_diskusie_BV.php
http://pohoda.metoo.sk/picf2011-magio/?relacia=biela-vrana
http://www.bielavrana.sk/pbv2011guldan.php
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Konferencie, diskusie, vzdelávanie, zahraničné cesty, 
účasť na podujatiach 
 
- v organizácii sme absolvovali tréning o komunikácii na sociálnych 

sieťach, 
- zúčastnili sme sa diskusie s mladými aktivistami, ktorá bola 

súčasťou tréningu organizovaného British Council v Bratislave. Tréning bol 
zameraný na výmenu praktických skúseností pri watchdogu, 

- boli sme súčasťou panelu na konferencii, ktorá prezentovala správu 

Global Integrity o Slovensku, 
- V marci sme na eDemocracy Day v Prahe hovorili o našom projekte 

datanest.sk a prednášali o tom, ako projekty podobného typu spropagovať 
medzi odbornou aj laickou verejnosťou, 

- Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sme mali 
prednášku o investigatívnej žurnalistike a našich watchdog aktivitách, 

- na Fakulte žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave sme mali 
prednášku o investigatívnej žurnalistike, 

- mali sme prednášku pre bratislavský Rotary Club, 
- Zuzana Wienk bola porotkyňou Novinárskej ceny, ktorú organizovala 

Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave, 
- vystúpili sme na konferencii organizovanej Generálnou prokuratúrou 

SR, 
- na VŠVU v Bratislave sme prednášali o watchdogu o tom, čo 

znamená riadiť mimovládnu organizáciu, 

- poskytli sme informácie analytikovi KPMG Brusel, ktorý pre Európsku 
komisiu pripravoval správu o otvorených dátach a e-governmente, 

- skupine mimovládnych organizácií z Kirgizska sme prednášali 
o watchdogových projektoch a stratégiách, 

- poskytli sme rozhovor akademikovi z Oxfordu, ktorý pripravoval 
štúdiu o právnom štáte na Slovensku, 

- V júni sme sa vo Varšave zúčastnili školenia o využívaní sociálnych 
sietí a nových technológií, ktoré organizoval Trust for Civil Society in 

Central & Eastern Europe, 
- V júni sme si v Bruseli na konferencii Digital Agenda Assembly 

prevzali prestížne medzinárodné ocenenie pre našu službu znašichdani.sk. 
Tá bola v súťaži Open Data Challenge označená za najlepšiu európsku 

Open Data aplikáciu, 
- Na prelome júna a júla sme na The Open Knowledge Conference 

v Berlíne prezentovali našu službu znašichdaní.sk, 

- zúčastnili sme sa diskusie, ktorá sa snažila nájsť spôsoby, ako by 
mohli veľké firmy sponzorovať mimovládne organizácie. Diskusiu 

organizovali zahraničné zastupiteľstvá na Slovensku, 
- v júli sme na konferencii Spoločnosti pre otvorené informačné 

technológie v Žiline rozprávali o našich stratégiách a nástrojoch 
používaných v IT technológiách, 
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- už tradične sme v júli organizovali dve verejné debaty na festivale 

Pohoda. Prvá sa týkala fungovania súdneho systému na Slovensku. Druhá 
sa zaoberala prípadom Hedvigy Malinovej, 

- Na konci júla sme na ekotábore Priateľov Zeme rozprávali o boji 
proti korupcii a našich watchdog aktivitách,  

- v septembri sme sa v Levoči zúčastnili verejnej debaty o súdnictve, 
- V septembri sme v rámci projektu organizácie Človek v ohrození 

„Zmeň komunitu“ učili niekoľko skupín stredoškolských žiakov ako robiť 
watchdog,  

- na jeseň sme boli účastníkmi verejnej diskusie o majetkových 

priznaniach a transparentnom správaní sa politikov. Debata bola súčasťou 
série „Face 2 Face“ diskusií organizovaných veľvyslanectvom USA 

v Bratislave a Nadáciou otvorenej spoločnosti, 
- V októbri sme sa zúčastnili konferencie Open Government Data 

Camp vo Varšave, 
- Zuzana Wienk vystúpila na konferencii v Arménsku, ktorú 

organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Hovorila o verejnom prístupe 
k informáciám a moderovala panel o verejných financiách, 

- na konferencii organizovanej magazínom Forbes a UniCredit bankou 
sme hovorili o nevyhnutnosti získavania pomoci zo strany veľkých firiem 

pri boji s korupciou, 
- v novembri sme sa zúčastnili prestížnej medzinárodnej konferencie 

ITAPA (IT a verejná správa) v Bratislave, kde sme vystúpili s príspevkom 
o otvorených dátach, 

- zúčastnili sme sa prestížneho „Global Forum on Governance“, ktoré 

bolo po prvýkrát organizované v Prahe, 
- na Filozofickej fakulte Nitrianskej Univerzity sme hovorili o využívaní 

verejných dát a IT nástrojov pri zvyšovaní otvorenosti a transparentnosti, 
- v decembri sme sa stali exkluzívnym partnerom českého filmu 

Hranaři. Film sa snaží zdôrazniť prioritu boja proti korupcii v Česku a na 
Slovensku, 

- spolu s niektorými ďalšími mimovládnymi organizáciami sme sa 
zúčastnili stretnutia s nórskou ministerkou spravodlivosti počas jej 

návštevy v Bratislave. Rozhovor bol zameraný na základné problémy 
slovenského súdnictva, 

- zúčastnili sme sa úzkeho stretnutia zástupcov zahraničných 
obchodných komôr a investorov, na ktorom sme hovorili o možnostiach 

zapojenia veľkých firiem do boja proti korupcii, 
- v decembri sme sa zúčastnili verejnej diskusie o súdnictve. Debata 

bola súčasťou medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden 

Svet a bola vysielaná aj slovenským rozhlasom, 
- v decembri sme na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

prednášali o otvorených dátach. 
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III. MEDIÁLNE VÝSTUPY 
 

Prehľad tlačených mediálnych výstupov možno nájsť na našej 
webovej stránke. 

 
Spolupracovníci Aliancie publikovali 

počas roka komentáre a analýzy 
v celoštátnych mienkotvorných denníkoch, 

vyhlásenia pre tlač, napísali 21 stĺpčekov pre 

médiá a poskytovali množstvo rozhovorov 
a konzultácií pre domáce aj zahraničné 

médiá, zúčastňovali sa televíznych 
a rozhlasových diskusií a podobne. Celkovo 

sme boli v médiách citovaní až 694-krát. Zuzana Wienk sa v roku 2011 
stala druhou najcitovanejšou v rebríčku neekonomických analytikov, ktorý 

spracoval projekt Mediawatch. Okrem toho Zuzana Wienk v relácii Ráno 
na eFeMku pravidelne glosovala udalosti uplynulého týždňa. 

 
 

Návštevnosť našich webov 
 

Svoju prácu tiež prezentujeme na 

webových stránkach, ktoré spravujeme. 
Ich priemerná mesačná návštevnosť 

kolíše od niekoľko desiatok až po 
takmer 8 tisíc unikátnych návštevníkov. 

Najvyšší počet jedinečných 
návštevníkov mala tento rok naša 

služba znašichdaní.sk, ktorá pritiahla 80 
tisíc ľudí. Pre korektnosť je potrebné 

dodať, že najviac návštev (viac ako 50 

tisíc) zaznamenala ihneď po spustení na 
prelome marca a apríla a na konci júna, 

kedy znašichdaní.sk získalo prestížne 
ocenenie za najlepšiu európsku Open 

Data aplikáciu v súťaži Open Data 
Challenge. Ostatné weby majú prevažne 

stabilnú návštevnosť. 
 

  

Webstránka 

Jedineční 

návštevníci 
za rok 

fair-play.sk 19 695 

datanest.sk 19 182 

znasichdani.sk  80 183 

politikaopen.sk 13 797 

bielavrana.sk 4 207 

kvizy.sk 512 

watchdog.fair-

play.sk 936 

hedviga.fair-
play.sk 4 561 

koruptinator.sk 702 

otvorenezmluvy.sk 15 171 

http://www.fair-play.sk/
http://medialne.blog.etrend.sk/mediawatch/
http://fair-play.sk/
http://datanest.sk/
http://znasichdani.sk/
http://politikaopen.sk/
http://bielavrana.sk/
http://kvizy.sk/
http://watchdog.fair-play.sk/
http://watchdog.fair-play.sk/
http://hedviga.fair-play.sk/
http://hedviga.fair-play.sk/
http://koruptinator.sk/
http://otvorenezmluvy.sk/
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Sociálne siete a iné médiá 
 

 Začiatkom februára sme ukončili činnosť našej facebookovej skupiny 
a naplno začali komunikovať cez facebookovú stránku Aliancie Fair-play. 

Za 11 mesiacov sme zverejnili viac ako 180 statusov prevažne o našej 
práci a niečo odhalili aj z našej „domácej kuchyne“. Veľký záujem vyvolalo 

najmä naše on-line spravodajstvo z výjazdových zasadnutí Súdnej rady 
SR. Ku koncu roku mala stránka takmer 1200 fanúšikov. 

 
 Všetky novinky sme komunikovali aj prostredníctvom nášho profilu 

@alianciaFP na sociálnej sieti Twitter, ktorú sme naplno využili najmä 
počas našich aktivít na festivale Pohoda a v priebehu podujatia Otvorené 

nápady pre Slovensko. Celkovo sme napísali viac ako sto krátkych správ 
(tzv. tweetov), ktoré ku koncu roku odoberalo takmer 300 ľudí. 

 
Na našom blogu sme zverejnili 13 nových príspevkov, na youtube 

kanáli AFP sme zverejnili 18 videí, poslali sme 6 newslettrov...  

 
 

Technické zabezpečenie 
 

Z dôvodu nárastu počtu našich webových projektov a aplikácií, ako 
aj z dôvodu vyšších hardwarových nárokov, sme sa rozhodli v polovici 

roka kúpiť vlastný server, ktorý nám umožnil znížiť náklady na prevádzku 

našich projektov. Server hostujeme u spoločnosti DIGMIA. Postupne naň 
presúvame všetky naše webové projekty a ukončujeme spoluprácu so 

spoločnosťou WebSupport. 
 

 
 

  

http://www.facebook.com/alianciafairplay
https://twitter.com/#!/alianciafp
http://fairplay.blog.sme.sk/
http://www.youtube.com/fairplayalliance
http://www.youtube.com/fairplayalliance
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IV. ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

Spolupracovníci 
 

S Alianciou spolupracovalo 9 ľudí. Zabezpečovalo hlavné programové 

aktivity (tvorba, aktualizácia databáz, zber informácií, komunikáciu s 
úradmi, kampane, príležitostné pripomienkovanie legislatívy, 

investigatívne aktivity, organizáciu podujatí atď.), prezentáciu našej práce 
(tvorba a obsah webových stránok, vlastné publikovanie, spoluprácu s 

ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, spoluprácu 
s médiami atď.) a chod organizácie (účtovníctvo, samofinancujúce 

aktivity, fundraising atď.). 
 

Okrem toho sa na rôznych projektoch a úlohách u nás striedali 
študenti a brigádnici. Na externej báze s nami pravidelne spolupracujú 

ďalšie desiatky odborníkov, konzultantov a spolupracovníkov. 

 
Základný tím Aliancie Fair-play v roku 2011 tvorili: 

 
Zuzana Wienk 

Juraj Kováčik (do mája) 
František Pauliny 

Peter Kunder 

Rastislav Diovčoš 

Lucia Buranová 
Eva Vozárová 

Pavol Lacko (od septembra) 
Ivan Gaža 

 
 

a dopĺňali ho spolupracovníci: 
 

Branislav Zápražný (do augusta) 
Samuel Kováčik 

Ivan Kollár 

Matej Kumorovitz 
Michal Kovaľ 

Andrej Delmár 
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Organizácia sa v tomto roku naďalej personálne vyvíjala. 
V septembri do organizácie prišiel študent z Berlína, ktorý u nás vykonával 

stáž. Sme veľmi radi, že po jej skončení prijal ponuku doplniť náš tím. 
 

 

Pracovné kontakty s inými organizáciami doma i v zahraničí 
 

- Transparency International Slovensko 
- Nadácia Pontis 

- Via Iuris- centrum pre práva občana 
- Občan, demokracia a zodpovednosť 

- Nadácia otvorenej spoločnosti 
- Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika 

- Inštitút pre verejné otázky 
- Človek v ohrození 

- Open Society Institute – Budapešť 
- Trust for Central and Eastern Europe 

- Spoločnosť pre otvorené informačné technológie 
- Európska komisia 

- Sunlight Foundation 

- Európske informačné centrum 
- Progressbar Hackerspace 

- NESsT 
- a ďalšie... 

 
 

Podporovatelia 
 

Aliancia by nedokázala existovať bez podpory spoločnosti. S vďakou 

môžeme konštatovať, že ju dostáva.  
Hoci táto podpora znamená pre nás záväzok pracovať efektívne a 

plne v súlade s našimi programovými cieľmi, nevytvára pre nás ten typ 
väzby na darcov, ktorá by nám bránila v prípade potreby pozerať sa na ich 

aktivity (prípadne obchody) rovnako kriticky ako na ostatných. 
Alianciu Fair-play podporili prácou, službami, či inou podporou 

ProBono, poskytnutím zvýhodnených cien, bezplatným zapožičaním 
priestorov technicky a pod. firmy: 

 
- Websupport, s.r.o. 

- DIGMIA s.r.o. 
- NEWTON Media, spol. s r.o. 

- ESET, spol. s r.o. 

- Artforum spol. s r.o. 
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- ADOM . M STUDIO s.r.o. 

- BONET Group s.r.o. 

- Kníhkupectvo Martinus 

- BeEffective 

- Microsoft Slovakia s.r.o. 

- TechSoup Slovakia 

 

Okrem donorov, ktorí nás podporovali finančne v rámci grantov, 
ďakujeme všetkým inštitúciám a firmám, ktoré prispeli k úspechu 

jednotlivých projektov. Ide hlavne o: 
 

- Veľvyslanectvo USA na Slovensku 
- Veľvyslanectvo Veľkej Británie na Slovensku 

- Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku 
- Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku 

- Agentúru Pohoda 
- denník SME 

- týždenník Trend 

- Nadáciu Pontis 
- kaviareň Next Apache 

- Kancelárii NR SR 
- Projektu Fórum 

- Divadlu Astorka Korzo´90 
- Voices 

- BISLA 
- How-know 

- VISIBLE DATA 
- a ďalším... 

 
 

 Ďakujeme aj všetkým jednotlivcom, ktorí podporili činnosť Aliancie Fair-
play. Pociťuje za potrebné našu vďaku vyjadriť konkrétne aspoň: 

 

Martinovi „Shootymu“ Šútovcovi, Vladimírovi Šárnikovi, Tomášovi 
Kamencovi, Petrovi Wilflingovi, Michalovi Kaščákovi, Katke Kintlerovej, 

Veronike Vrabcovej, Jane Polnischovej, Magdaléne Fenikovej, Vladimírovi 
Pollákovi, Igorovi Pavelekovi, Milanovi Novotovi, Jánovi Turzovi, Tomášovi 

Bellovi, Egonovi Gálovi, Ferovi Guldanovi, Eve Kováčechovej, Jozefovi 
Haštovi, Jánovi Štrasserovi,  Jurajovi Kušnierikovi, Matúšovi Kostolnému, 

Marekovi Dobrovodskému, Romanovi Dojčákovi, Milanovi Ficovi, Janke 
Gavalde Bellanovej, Michalovi Oláhovi, Benemu, Tomášovi Hudákovi, 

Julovi Nagyovi, Damiánovi Pastirčákovi, Jurajovi Baloghovi, Jurajovi 
Blaškovi, Jurajovi Babjakovi, Danielovi Pastičákovi, Milanovi Martinovi 
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Šimečkovi, Michalovi Habalovi, Rudovi Dačovi, Michalovi Barlovi, Jánovi 

Suchálovi, Tomášovi Kramárovi, Jurajovi Bednárovi, Luborovi Illekovi, 
Matejovi Hreščákovi, Pavlovi Sovišovi, Pavlovi Lukáčovi, Petrovi Mihálikovi, 

Jurajovi Frankovi, Františkovi Karikovi, Zuzane Motúzovej, Jane Vozárovej, 
Jánovi Šifrovi, Pavlovi Ľuptákovi, Milanovi Zacharovskému, Vladimírovi 

Švorcovi, Tinovi Čikovskému, Jankovi Orlovskému, Benovi Pascoevi, Palovi 
Žilinčíkovi, Kataríne Javorčíkovej, Jánovi Hrubalovi, Karolovi Sudorovi, 

Milošovi Lacikovi, Petrovi Kuchtovi, Tine Čornej, Romanovi Kvasnicovi, 
Tomášovi Janovicovi, Matúšovi Vallovi a hudobnej skupine Para, hudobnej 

skupine Klenovec Gipsy Band, Pavel Hollander, Jánovi Mičovskému, 

Marekovi Božíkovi, Ivanovi Kamencovi, Zuzane Čaputovej, Michalovi 
Kováčovi, Renáte Banášovej, Filipovi Vagačovi, Monike Smolovej, Elene 

Bianchi, Dagmar Krepopovej, Máriovi Gešvantnerovi, Zuzane 
Melicherčíkovej, Milanovi Šagátovi, Žofii Mališovej, Ivanovi Ježíkovi, 

Matejovi Kurianovi, Zuzane Piussi, Jurajovi Kováčikovi, Dušanovi 
Ondrušekovi, Ondrovi Starinskému, Radkovi Stulrajterovi, Martinovi 

Péterymu, Lay Low, Jurajovi Hrčkovi, Rado Ondřejíčkovi, Tomášovi 
Ulejovi, Michalovi Bergovi, Elene Egawhary, Stefanovi Marsiskemu, , 

Petrovi Hajdinovi, Michalovi Trnkovi, Jurajovi Lörincovi a ďalším...  
 

 

Prispievatelia 
 

Finančným príspevkom nás v roku 2011 podporili:  
 

Jozef Kučerák, Attila Molnár, Zuzana Melicherčíková, Darula, Eduard 
Marček, Klampar, Radko Štulrajter a iní. 

 
Ďakujeme. 
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V. FINANCOVANIE 

 
Krytie výdavkov AFP v roku 2011 podľa jednotlivých 

zdrojov príjmov 

 

Inštitucionálnymi podporovateľmi Aliancie Fair-play v roku 2011 boli 

zahraničné nadácie Open Society Institute a Trust for CEE. Spolu pokryli 

viac ako 60% nášho rozpočtu. Ďalším významným zdrojom financovania 

našich aktivít boli 2% z dane, ktoré pokryli cez 8% rozpočtu. Domáce a 

zahraničné korporácie nás podporili 11 %, ambasády 6%. Darmi a 

príspevkami od fyzických osôb a samofinancujúcimi aktivitami sme pokryli 

viac ako 5% rozpočtu. 

 

 

Donorská organizácia Výška príjmu Zostatok ku 

koncu roka 

prenesený do 

roku 2012 

Krytie 

výdavkov v 

roku 2011 

Podiel 

na 

rozpočte 

2% z dane 74 107,92 € 61 418,12 € 12 689,80 € 8,15% 

Britské veľvyslanectvo na 

Slovensku 3 480,00 € 0,00 € 3 480,00 € 2,24% 

Veľvyslanectvo USA na 

Slovensku 7 020,00 € 623,00 € 6 397,00 € 4,11% 

Nadácia Pontis - Dobrá 

krajina - Biela Vrana 854,25 € 0,00 € 854,25 € 0,55% 

Google 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 1,28% 

NESsT 420,76 € 0,00 € 420,76 € 0,27% 

Open Knowledge Foundation 

– cestovné náklady, Varšava 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,19% 

Open Knowledge Foundation 

- I. miesto najlepšia open 

data aplikácia 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00% 

Nadácia otvorenej 

spoločnosti - Súdy pod 

verejnou kontrolou 12 722,96 € 6 924,05 € 5 798,91 € 3,72% 

Open Society Institute 2010 65 520,00 € 999,89 € 64 520,11 € 41,44% 

Open Society Institute - 

Databázy 2 425,23 € 0,00 € 2 425,23 € 1,56% 

Open Society Institute – 

cestovné náklady, Berlín, NY 2 139,00 € 0,00 € 2 139,00 € 1,37% 
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Open Society Institute - 

grant na OtvorenéZmluvy.sk                   

Celková výška získaného 

grantu bola 17992,88 €. Na 

projekte spolupracujeme s 

Transparency International 

Slovensko, ktorej finančná 

časť grantu tvorí 7148,92 € 10 843,96 € 10 843,96 € 0,00 € 0,00% 

TRUST  36 980,05 € 6 413,62 € 30 566,43 € 19,63% 

Západoslovenská energetika 18 474,09 € 3 022,67 € 15 451,42 € 9,92% 

Príspevky od fyzických osôb 4 237,62 € 2 483,30 € 1 754,32 € 1,13% 

Príspevok od fyzickej osoby - 

na stránku Hedviga Malinová 1 000,00 € 686,97 € 313,03 € 0,20% 

Príspevky od fyzických osôb 

na Bielu Vranu 351,75 € 351,75 € 0,00 € 0,00% 

Samofinancovanie (predaj 

tričiek, tréningy, úroky, 

ostatné dary,) 1 016,32 € 126,03 € 890,29 € 0,57% 

Martinus, poukážky do 

súťaže 30,00 € 0,00 € 30,00 € 0,02% 

Fond zo zisku minulých rokov 

na Bielu Vranu 1 058,00 € 452,34 € 605,66 € 0,39% 

Fond zo zisku - aktuálny rok 

na Bielu Vranu 1 161,13 € 684,71 € 476,42 € 0,31% 

Prenájom prenajatých 

priestorov 3. osobe 4 575,63 € 0,00 € 4 575,63 € 2,94% 

SPOLU*  255 718,67 € 100 030,41 € 155 688,26 €   

     * rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené rozdielnym účtovným 

a programovým vykazovaním výdavkov.  

 

 

12 689,80 € 

107 
024,69 € 

17 481,42 € 

8 615,35 € 

9 877,00 € 

Krytie výdavkov podľa skupín príjmov 

2% z daní a dary

nadácie

korporácie

samofinancovanie

ambasády
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V porovnaní s minulým rokom sa náš rozpočet navýšil o približne 

8%, t.j. cca 11 000 €. V roku 2011 sa znížila finančná diverzifikovanosť 

zdrojov o finančný mechanizmus Nórske fondy, čoho následkom sa zvýšil 

podiel nadácií, korporácií a ambasád na financovaní nákladov. V oblasti 

samofinancujúcich aktivít sme aj tento rok predávali tričká a robili 

školenia. S cieľom ešte viac sprehľadniť účtovníctvo organizácie a odčleniť 

samofinancujúce aktivity sme začali vyvíjať aktivity na založenie 

spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej jediným vlastníkom bude 

Aliancia Fair-play.   
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Štruktúra výdavkov AFP v roku 2011 

 

Výdavky Aliancie Fair-play narástli oproti predchádzajúcemu roku o 

približne 3 000 €. Z časti to bolo spôsobené zmenou štruktúry 

spolupracovníkov a zvýšeným počtom pracovných ciest. Štruktúra 

výdavkov je podobná ako v predchádzajúcom roku. Personálne náklady 

tvoria 2/3 všetkých nákladov. Aliancia Fair-play nevlastní žiaden 

nehnuteľný majetok, kanceláriu v ktorej sídli si prenajíma, čo predstavuje 

takmer 10% ročného rozpočtu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     * rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené rozdielnym účtovným 

69% 

9% 
0% 

1% 

2% 
2% 

4% 0% 

13% 

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-play v roku 2011 podľa 
účelu použitia 

honoráre

najom

kanc potreby

telefon a internet

web a IT

konzultanti

cestovné

poštovné

ostatné

honoráre 108 259 € 

nájom 14 055 € 

kancelárske 

potreby 431 € 

telefón a internet 952 € 

web a IT 2 869 € 

konzultanti 3 724 € 

cestovné 6 330 € 

poštovné 163 € 

ostatné 19 587 € 

SPOLU * 156 370 € 
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a programovým vykazovaním výdavkov.  

 

 

 

Organizácia (prenájom kancelárie, náklady na web, 

pracovné cesty, legislatívne návrhy a ďalšie ...) 63 025 € 

watchdog 32 733 € 

databázy 29 463 € 

politikaopen.sk 7 478 € 

justícia 7 389 € 

edukácia 4 798 € 

Biela vrana 9 077 € 

samofinancovanie 2 093 € 

Hedviga Malinová 313 € 

SPOLU * 156 370 € 
     * rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené rozdielnym účtovným 

a programovým vykazovaním výdavkov.  

 

  

40% 

21% 

19% 

5% 
5% 

3% 6% 

1% 0% 

Štruktúra výdavkov Aliancie Fair-pay v roku 2011 podľa 
projektov 

Organizacia

watchdog

databazy

Politika open

justicia

edukacia

Biela vrana

Samofinancovanie

Hedviga Malinová
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Štruktúra výdavkov hradených v roku 2011 z “2 %“: 
 

Časť výdavkov Aliancie Fair-play bola v roku 2011 hradená aj z 2% 

2009 prijatých v roku 2010 ako aj z 2% 2010 prijatých v roku 2011. 

 

Účel použitia podielu 
zaplatenej dane 

Výška 
použitého 

podielu 
zaplatenej 

dane na 

tento účel 
(EUR) 

Spôsob použitia podielu 
zaplatenej dane 

projekt Datanest  650,00 € 

projektový manažér datanestu + 
poradenstvo a konzultácie k 

projektu Datanest 

projekt Datanest  570,00 € 

odmena brigádnikov - dopĺňanie 

údajov do databázy 

projekt Watchdog a 

investigatíva 280,00 € projektový manažér watchdog 

projekt Watchdog a 

investigatíva 140,00 € 

administratívna podpora projektu 

watchdog a investigatíva 

projekt Watchdog a 

investigatíva 1 109,00 € projektový manažér investigatívy 

projekt Watchdog a 

investigatíva 691,00 € analytik 

projekt Watchdog a 

investigatíva 360,00 € 

IT podpora projektu Watchdog a 

investigatíva 

Politikaopen 1 306,00 € IT podpora projektu politikaopen 

Politikaopen 1 000,00 € projektový manažér politikaopen.sk 

Vzdelávanie - kvizy.sk 1 956,00 € projektový manažér vzdelávania 

Vzdelávanie - kvizy.sk 270,00 € 
administratívna podpora projektu 
vzdelávania 

Vzdelávanie - kvizy.sk 364,00 € IT podpora projektu vzdelávania 

Vzdelávanie - kvizy.sk 60,00 € doplatok - web stránka kvizy.sk 

Biela Vrana 2 145,00 € projektový manažér Bielej Vrany 

Biela Vrana 836,00 € PR Bielej Vrany 

Biela Vrana 952,80 € IT podpora Biela Vrana 

SPOLU 12 689,80 €   

 

 



  
 ALIANCIA 

FAIR-PLAY 
 
 
 

 
    33 

 
 

Datanest  1 220,00 € 

Watchgod a investigatíva 2 580,00 € 

politikaopen 2 306,00 € 

Vzdelávanie - kvizy.sk 2 650,00 € 

Biela Vrana 3 933,80 € 

 

 

  

1 220 € 

2 580 € 

2 306 € 
2 650 € 

3 933,80 € 

Financovanie Aliancie Fair-play v roku 2011 z 2% 
- použitie podľa projektov 

Datanest

Watchgod a investigatíva

politikaopen

Vzdelávanie - kvizy.sk

Biela Vrana
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Čerpanie 2% 2009 v r. 2011 

 

Aliancia Fair-play prijala v roku 2010 2% 2009 vo výške 6115,83 € a 

všetky tieto finančné prostriedky použila na pokrytie výdavkov v roku 

2011 nasledujúcim spôsobom. 

 

Účel použitia podielu 
zaplatenej dane 

Výška 

použitého 
podielu 

zaplatenej 
dane na 

tento účel 
(EUR) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej 
dane 

projekt Datanest  386,00 € 
poradenstvo a konzultácie k projektu 
Datanest 

projekt Datanest  570,00 € 
odmena brigádnikov - dopĺňanie údajov 
do databázy 

projekt Watchdog a 
investigatíva 280,00 € projektový manažér watchdogu 

projekt Watchdog a 
investigatíva 140,00 € 

administratívna podpora projektu 
watchdog a investigatíva 

projekt Watchdog a 
investigatíva 1 109,00 € projektový manažér investigatívy 

projekt Watchdog a 

investigatíva 691,00 € analytik 

projekt Watchdog a 

investigatíva 360,00 € 

IT podpora projektu Watchdog a 

investigatíva 

projekt politikaopen 1 306,00 € IT podpora projektu politikaopen 

projekt vzdelávania - 

kvizy.sk 840,00 € projektový manažér vzdelávania 

projekt vzdelávania - 

kvizy.sk 173,83 € 

administratívna podpora projektu 

vzdelávania 

projekt vzdelávania - 

kvizy.sk 260,00 € IT podpora projektu vzdelávania 

SPOLU 6 115,83 €   
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Čerpanie 2% 2010 v r. 2011 

 

Aliancia Fair-play prijala v roku 2011 2% 2010 vo výške 67 992,09 € 

a časť týchto finančných prostriedkov použila na pokrytie výdavkov v roku 

2011 nasledujúcim spôsobom, zvyšnú časť využije na pokrytie výdavkov v 

roku 2012 a ich použitie zverejní vo výročnej správe 2012 ako aj v 

obchodnom vestníku do 31.05.2013. 

 

Účel použitia 

podielu 

zaplatenej dane 

Výška použitého 

podielu zaplatenej 

dane na tento účel 

(EUR) 

Spôsob použitia podielu 

zaplatenej dane 

Vzdelávanie - 

kvizy.sk 1 116,00 € projektový manažér vzdelávania 

  96,17 € 

administratívna podpora 

vzdelávania 

  104,00 € IT podpora vzdelávania 

  60,00 € doplatok - web stránka kvizy.sk 

Politikaopen.sk 1 000,00 € 

projektový manažér 

politikaopen.sk 

Datanest  264,00 € projektový manažér datanestu 

Biela Vrana 2 145,00 € projektový manažér Bielej Vrany 

  836,00 € PR Bielej Vrany 

  952,80 € IT podpora Biela Vrana 

SPOLU 6 573,97 €   

 

 

  



ALIANCIA
FAIR.PLAY

IndividuSlni  darcovia

V roku 2OtL podpori l i  organizdciu viaceri  individuSlni darcovia. Niektori
viazal i  svoju podporu iba ku konkr6tnym projektovfm akt ivi tdm.

V'iroinf sprSvu vyprpcovali:

projektovf mana26r

vi pr6vgscf,vSlila:
// 

'/

l,/

2;;;;:,; ffi;k
programovd riaditelka

V Brat is lave df ia  18,5.2012

Meno Adresa Suma

Ino. Jozef Kuderdk
S.  KrSl ika 13,  841 0B
Bratislava 1 000.00 €

Att i la Molndr Levice 1 200,00 €
Rastislav DiovdoS Trnava 300 ,00  €
Daru la 120 ,00  €
Radko Stulrai ter 200,00 €
Klampar 50 ,00  €
Eduard Mardek 72 ,00  €
Peter Kunder Bratislava 100 ,00  €
FrantiSek Paul inv Brat islava 150 ,00  €
Zuzana Melicherdikovd Bratislava 62 ,00  €
ostatn6 darv spolu X 1 6 2 , 8 8  €
SPOLU 3 416,99 €

i;H il;;;;;
koordinStor

36



001 \. NEOBEZNY MAJETOK SPOLU 21 509,87 12233,75 I276,12 50,00
002 DLHODOBY NEHMOTNY MAJETOK 3 548,13 3 548,13
003 Nehmotne vfsledky z vyvojovej a obdobnel dinnosti

+012-072,-091au

004 Softver +013-073,-091au 3 548 13 3 548,13

005 )cenitelne prava +014-074 -091au

006 Ostatnf dlhodobf nehmotnf majetok
+01 8,+01 9-078,-079,-091 au

007 Jbstaranie dlhodobeho nehmotneho maietku +041-093

008 Poskytnute preddavky na dlhodobf nehmotn! majetok
+051 -095au

009 )LHODOBY HMOTNY MAJETOK 12 961,74 8 685,62 4 276,12 50,0(
0 1 0 rozemky +031

0'11 Jmelecke diela a zbierky {32

012 i tavbY +021-081,-092au

0 1 3 Samostatn6 hnutel'n6 veci a s0bory hnutel'nfch veci
+122-082,-092au

12761,74 8 485,62 4 276,12

014 Dopravneprostriedky *023-083-092au

0 1 5 Pestovatel'sk6 celky trvalfch porastov +025-085,-092au

016 Zbkladnl stado a t'a2ne zvierata +026-086 -092au

017 Drobnyi dlhodob! hmotn! majetok +028-088 -092au

0 1 8 Ostatnjr dlhodob! hmotnli maletok +029-089 -092au 200 00 200 00 50 00
0 1 9 Obstaraniedlhodobehohmotn6homaietku .042-094

020 Poskytnut6 preddavky na dlhodobf hmotny majetok
+052-095au

021 3. DLHODOBY FINACNY MAJETOK 5 000,00 5 000,00
022 Podielove CP a podiely v obchod,sploc, v ovladanej osobe

+061 -096au
5 000 00 5 000 00

023 Podielove CP a podiely v obch.spolocnostiach s podst,vplyvom
+062-096au

024 Dlhove cenne papiere drZane do splatnosti +065-096au

025 P0Zidky podnikom v skupine a ostatn6 poZidky
+066 +067-096au

026 )statn! dlhodob! financny majetok +069-096au

027 Jbstaraniedlhodob6hofinancneho majetku +043-096au

028 Poskytnute preddavky na dlhodobjr finandnf majetok
+053-096au

991 4ontrolnb iislo 64 529,61 36 701,25 27 828,36 150,0(
029 3. OBEZNY MAJETOK SPOLU 87 188,27 87 188,27 118 278.91
030 1 ZASOBY 963,92 963,92 1124,5(
031 Material +112,+119-191 963 92 963,92

032 Nedokonden6 vyroba a polotovary vlastnej v!roby
*121,+122-192,-193

033 Vfrobky +123-194

034 Zvierata +124-195

035 Tovar +132,+139-196 1 124,51
036 Poskytnute prev6dzkov6 preddavky na z6soby +314au-391au

A l i a n c i a  t r a i r - p 1 a y ,  a .  Z .

s  u  v A  H A - A  K T  i v A  k u  d n u  . 3 1 . 1 2 . 2 0 i 1  D 6 t u m : 2 1  0 5 2 0 1 2

Brutto Korekcia Netto k31 12.2010
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Brutto Korekcia Netto k31 122010
037 DLHODOBE POHIADAVKY

038 Pohl'adavky z obchodneho styku
+31 1 au,+31 2au,+31 3au,+31 4au-391 au

039 )statne pohl'adavkv +315au-391au

040 Pohl'adavky vodi rjcastnikom zdru2eni +358au-391 au

041 Ine pohl'adavky

I +335au, +373au, +375au, +378au-39 1 au
042 3. KRATKODOBE POHTADAVKY 1 094,01 1 094,01 100 130,52
043 Pohl'adavky z obchodneho styku

+3'1 1 ,+31 2,+313,*314-391au
628 90 628 90 188 40

044 )statn6 pohl'ad6vky *315-391au 465,1 1 465 11 99 942,12
045 Z0ctovanie so Soci6lnou poist'ovriou a zdravotn;;'mi poist'ovnami

336

046 )ariove pohl'adavky .341,.342j343j344,B45

047 Pohl'adavky z dovodu fin. vzt'ahov k Statnemu rozpodtu a rozp,
us !346 t348

048 Pohl'ad6vky vodi [rdastnikom zdruZeni +358-39'1au

049 Spojovaci 0cet pri zdruZenf +396-391au

050 In6 pohl'adavky +335,+373 +375,+378-391au

051 t. FINANENE UCTY 85 1 30,34 85 130,34 17 023,89
052 Pokladnica +211 ,+213 536,24 536 24 1 456,60
053 Bankove [cty +221-261 84 594,'10 84 594,10 15 567,29
054 Bankove 0cty s dobou viazanosti dlh5ou akojeden rok

+2214U

055 Kr6tkodoby financnf majetok
+25 1, +253, +255, +256, +257 -29 1 au

056 Obstaranie krdtkodobehofinandnehomajetku +21g-2g1au

057 CASOVE ROZLISENIE SPOLU 468,59 468,59 697,61
058 1 Naklady bud0cich obdobi +381 468,59 468 59 697 61
059 Prijmy bud0cich obdobi +385

060 MAJETOK SPOLU 1 09 1 66,73 ' t2233,75 96 932,98 119 026,5 i
992 Kontrolne iislo 371 668,72 12 233,75 359 434,97 475 258,4i
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Suma k31 122010
061 \. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 8 308,44 4 005,63
062 lmanie a peiain6 fondy

063 Zakladne imanle +411

064 PenaZn6 fondy tvorene podl'a osobitneho predpisu *412

065 Fond reprodukcie +413

066 Oceriovacie rozdiely z precenenia majetku a zauazkou +414

067 Ocetlovacie rozdiely z precenenia kapitalovVch ucastin +415

068 Fondy tvorene zo zisku 996,59
069 Rezervny fond +421

070 Fondy tvorene zo zisku +423

071 Ostatne fondy +427 996,59

072 Nevyspodadanli vysledok hospod6renia minulych rokov
*428,+431

2 509 16 1624,19

073 Vysledok hospod6renia za 00tovn6 obdobie +6,-5 4 802 69 2381,44
074 t. CUDZIE ZDROJE SPOLU 5 539,55 482,'t0
075 Rezervy 1 808.50
076 Rezervy zakonn6 +45'1

077 )statn6 rezervy +459

078 (r6tkodobe rezervy +323,+451au,+459au 1 808 50
079 Dlhodob6 z|vdzky

080 Zbuazkv zo socialneho fondu +472

081 /ydan6 dlhopisy +473

082 Zavazky znllmu +474

083 Dlhodobe prijate preddavky +475

084 Dlhodobe nevyfakturovan6dodavky +476

085 Dlhodobe zmenky na Uhradu +478

086 Ostatnedlhodobb zAvazky *373au,+479au

087 Kr6tkodob6 zivizky 3 731,05 482,10
088 Zbvazky z obchodneho styku +321 ,+322,+324 ,+325,+326 ? qt( )1 208,20
089 Zbuazky vodi zamestnancom +331,+333 139 83

090 Z0ctovanie so Socialnou poist'ovriou a zdravotnymi poist'ovnami
!336

6 7 0

091 Danove z6vazky 1341,1342,1343,1344j345 205 84 127,37

092 Zhvazky z dOvodu fin. vzt'ahov k Statnemu rozpodtu a rozp. US
!346 !348

093 Zttuazky z upisanlch nesplatenych cennlich papierov a vkladov
*367

094 Zbvazky vodi lcastnikom zdruZeni *368

095 Spojovaci [cet pri zdruZeni +396

096 Ostatne zavazky +379.*373.+47 4au,*479
097 t. Bankov6 vypomoci a p6iidky

098 Dlhodone bankove uvery +461

099 Be2ne bankov6 [very *231,+232,+461au

100 Prijatekretkodobefinancnevypomoci +241,*249

101 cnsove RozLisENtE sPoLU 83 084,99 1 1 4 538.79
102 Vjrdavky bud0cich obdobi *383

103 Vfnosy buducich obdobi *384 83 084 99 1 1 4 5 3 8 7 9
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D6tum .21.05.2012

VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Aliancia Fair-play, o.z

Stredisko:

Ddtum: 21.05.2012
V Y S L E D O V K A

za obdob ie  :  od  01  .U.2A11 do  31  .12 .2011

e islo
riadku Oznadenie Text

0innost'
01.01.2010.
31.12.2010

Hlavni

nezdanovani

Podnikatel'sk6

zdanovand Spolu

01 NAKLADY Spotreba materialu (501 ) 1564,02 580,51 2144,53 3 540 14
02 Spotreba energie (502)

03 Predant lovar (504)

04 Opravy a udrZiavanie (51 1)

05 Cestovne (51 2) 3 017,89 3 017 89 735 43
06 Naklady na reprezent6ciu (513) 1 294,65 1 294 65 1 193 04
07 Ostatne sluzby (518) 122 378,57 38 85 122 417,42 135 552 65
08 Mzdove naklady (521) 11  189  79 11  189 ,79 I  921,95
09 Zakonne socr6lne poistenie a zdravotne poistenre

(524\
1 1 5 8 1 1 '15,81 724,90

0 Ostatn6 socialne poistenie (525)

Zakonne soci6lne naklady (527)

2 Ostatne socialne n6klady (528)

3 Dai z motorovyich vozidiel (531)

4 Dai z nehnutel'nosti (532)

5 Ostatn€ dane a poplatky (538) 127,80 127,80 153 90
t o Zmluvn6 pokuty a penale (541) 132,76
1 7 Ostatne pokuty a pen5le (542) 199  14 199  14
1 8 Odpisanie pohladavky (543)

1 9 Uroky (544)
20 Kurzov6 straty (545) 11,79 11,79 10,66
n 1 Dary (546) 50,00
22 Osobitne naklady (547)

23 Manka a Skody (548)

24 Ine ostatne naklady (549) '1 905 91 60 78 1 966 69 219,18
25 Odpisy DNM a DHM (551) 335 08 335,08 100,00
26 Zostatkova cena predan6ho NM a HM (552)

27 Predan6 cenne papiere (553)

28 Predany materi5l (554)

29 Naklady na kratkodobf financnli majetok (555)

30 Tvorba fondov (556)

31 Naklady na precenenie cennjrch papierov (557)

32 Tvorba a z0dtovanie opravnlch polo2iek (558)

33 Poskytnute prispevky organizadnyim zlo2kAm
(561)

34 Poskytnute prispevky inym 0dtovnym jednotkam
(562)

7 960 76 7 960 76

J3 )oskytnu16 prispevky fyzickfm osobam (563) 30,00 30 00
36 roskytnut6 prispevky z podielu zaplatenej dane

565)

37 )oskytnute prispevky z verejnej zbierky (567)

38 Jdtov5 trieda 5 spolu r. 01 a2 r.37 150  131  21 680 14 150 81 1 35 152335,21
994 (ontroln6 cislo r. 01 a2 r. 38 300 262,42 1 360 28 301622,70 304 670,42
39 \ / V N I N  Q V Trlby za vlastn6 vyrobky (601 )
40 Tr2by z predala slu2ieb (602) 230 00 230,00 6 642,31
4 1 lr2by za predany tovar (604) 2082,76
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Al iancia F air-pl ay, o. z

Stredisko

D6tum: 21.05.2012
V V S L E D O V K A

za obdobie :  od 01 .01.201'1 do 31 .12.2011

e isto
riadku Oznadenie Text

e innost'
01.01.2010.
31.12.2010

Hlavna

nezdafrovand

Podnikatel'skii

zdahovani Spolu

42 Zmena slavu zasob nedokondenej vyroby (61 1 )
43 Zmena stavu z6sob polotovarov (612)

44 Zmena stavu zasob v!robkov (61 3)
45 Zmena stavu zasob zvierat (614;

46 {ktivacia materialu a tovaru (621)
47 {ktivacia vn[rtroorganizadn!ch slu2ieb (622)

48 {ktivacia dlhodobeho nehmotneho majetku (623)
49 \ktiv6cia dlhodobeho hmotneho majetku (624)

50 Zmluvn6 pokuty a penale (641)

51 )statne pokuty a penale (642)

52 )latby za odpisane pohladavky (643)

53 Jroky (644) 203 86 203,86 23,20
54 (urzove zisky (645) 2 430,48 2 430,48 4 487,09
55 )rilate dary (646) 50,00 50 00 100 00
56 lsobitne vynosy (647)

57 Zakonn6 poplatky (648)

58 ne ostatn6 vlinosy (649) 68 90 68 90 33 09
59 lrlby zpredaja DN|\/ a DHM (651) 332,67
60 /ynosy z dlhodobeho financneho maletku (652)

o l TrZby z predaja cennfch papierov a podielov (653

62 Triby zpredala materialu (654) 1 533,46 1 533 46
63 Vlinosy z kratkodobeho finandn6ho majetku (655)

o4 V;;'nosy z pouZitia fondu (656)

65 Vynosy z precenenta cennlch papierov (657)

66 Vynosy z najmu majetku (658)

67 Prijate prispevky od organizadnyich zloZiek (661)

68 Prijate prispevky od inlch organizacii (662) 1 36 539 21 136 539,21 100 547 ,62
69 Prijate prispevky od fyzicklich osob (663) 2 1 1 2 , 7 6 2 1 1 2 , 7 6 3 105 70
70 Prijate dlenske prispevky (664)

71 Prispevky z podielu zaplatenej dane (665) 12 689,80 12 689 80 25 672,03
Prijate prispevky z verejnlich zbierok (667)

73 Dotacie (691) 11 694,49
74 Uctov6 trieda 6 spolu r, 39 a2 r.73 154 095 01 1 763 46 1 55 858,47 154 720,96
75 Vysledok hospodarenia pred zdanenim r. 74 - r. 3i 3 963 80 1 083 32 5 047 ,12 2385,75
76 Dai  z  pr i jmov (591) 38 60 205 83 244,43 4,31
77 Dodatodne odvody dane z prijmov (595)

78 Vfsledok hospodarenia po zdaneni (r. 75 - (r, 76 r

r.77) ) (+t)
3925,20 877,49 4 802,69 2381,44

995 (ontroln6 dislo r , 39 aZ r .78 316117,62 5 693,56 321 811,18 314 213,42
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SPRAvA NEZAvrsLnuo auniroRn

Pre zakladatel'ov obiianskeho zdruZenia

ALIANCIA FAIR PLAY

ICO:  31  810  195
Sidlo: Smredianska 21, 8l l 05 Bratislava

Uskutodnil som audit priloZenej ridtovnej zhvierky ridtovnej jednotky ALIANCIA FAIR PLAY, ktor6 obsahuje
sfvahu k 31. decembru 2011, vlkaz ziskov a strdt a pozn6mky za rok kondiaci k tornuto d6tumu, ktord obsahujri
prehl'ad vlfznamnlich ridtovnfch zhsad a ridtovnli ch met6d a d all5ie vysvetl'ujfce inform6cie.

Zodpovednosf Statutdrneho orgdnu zq ilitovnil zdvierku

StatutArny org6n je zodpovedn5i za zoslavenie tejto ridtovnej z6vierky, ktorri poskytuje pravdivyf a verny obraz
v srilade so Z6konom o fdtovnictve (,. 43112002 Z.z. v zneni neskor5ich predpisov (d alej len ,,z6kon
o tidtovnictve") aza intern6 kontroly, ktord Statut6rny orghn povaZuje za potrebnd pre zostavenie ridtovnej
zdvierky, ktor6 neobsahuje vliznamnd nespr6vnosti, di uZ v d6sledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosf audftora

Mojou zodpovednost'ou je vyjadrit' stanovisko k tejto ridtovnej zdvierke na zdklade m6jho auditu. Audit som
vykonal v srilade s medzin6rodnlimi auditorskymi Standardmi. Podl'a tlichto Standardov m6m dodrZiavat' etickd
poZiadavky, napl6novat' a vykonat' audit tak, aby som ziskal primerand uistenie, Le u(tovnd zdvierka neobsahuje
vy znamne nespr6vnosti.

Sfdast'ou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskych ddkazov o sum6ch aridajoch vykdzanych
v ridtovnej z|vierke. Zvolend postupy z|visia od risudku auditora, vr6tane posridenia rizik vyznamnych
nespr6vnosti v tidtovnej z|vierke, di uZ v d6sledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika auditor
berie do rivahy internd kontroly relevantnd na zostavenie ridtovnej zdvierky fdtovnej jednotky, ktor6 poskltuje
pravdivlf a vemf obraz, aby mohol navrhnut' auditorsk6 postupy vhodnd za danych okolnosti, nie v5ak na fdely
vyjadrenia stanoviska kridinnosti intern:ich kontrol ridtovnej jednotky. Audit dalej zahila vyhodnotenie
vhodnosti pouZit;ich ridtovnfch zdsad apitovnlich met6d ako aj primeranosti ridtovnlich odhadov, ktord urobil
Statut6my orgdn, ako vyhodnotenie celkovej prezentdcie ridtovnej z|vierky.

Som presved(,eny, Ze auditorskd d6kazy, ktord som ziskal, poskytujri dostatodnf avhodnf zdklad pre moje
auditorskd stanovisko.

Podl'a m6jho stanoviska, ridtovnS z|vierka poskytuje vo v5etklich qiznamnfch srivislostiach pravdivlf avemy
obraz ftnan(nej situ6cie ridtovnej jednotky ALIANCIA FAIR PLAY k31. decembru 20ll a vlsledku jej
hospod6renia za rok kondiaci k uveden6mu d6tumu v srilade so z6konom o fdtovnictve.

//r'otI')rooE
EKIS TAX, k.s.

Licencia UDVA d.352

Bratislava, 20.mdja 2012

Nitrianska 5
82 | 08 Bratislava

Ing. Vladimir Pol6k
Licencia SKAU d. 181

Mikoviniho 901/9
900 2l Svtitf Jur



SUVAHA

k 31.12.2011

(v celfch eurdch)

mesiac rok
[6T-fl |]ITITII

mesiac rok

Priloha 6. 1 k ooatreniu 6.MF/2568212007-74

0vaha Ud NUJ 1 -  01

mestac roKZa beZn6 Udtovn6
obdobie od

Za bezprostredne
predch6dzaj(ce
U6tovne obdobie

tco
3 1  1 l  8 1  1 l  0 l  1 l  e l  5

Sidlo ridtovnej jednotky
Ulica a 6lslo

do fTfZl PI-oTlITl

mesiac rok
I oT_il I-rI olll ol do I ol_fl EI-oTIIO

Udtovne z6vierka:

- riadna
- mimoriadna
- oriebeZnd

Daf,ov6 identifikadne 6islo

S M R E A N S K A 2 1

Smerov6 6islo telef6nu Cislo telef6nu
e l  1 l  1 7 1  2 l  4 1  1 1  8 l  e

N6zov obce

Cislo faxu

e-mailovd adresa

4ostavene ona:

4l og /-o 42_

Podpisovli z6znam osoby
zodpovednej za vedenie
fdtovnlctva:

Podpisovli zaznam osoby
zodpovednej za zostavenie
U6tovnej z6vierky:

POOpf SOVy zaznam statutarneno
org6nu alebo 6lena Statut6rneho
org6nu tidtovnej jednotky:

//
///

[ / -
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Strana aktiv
c.r. Bein6 f6tovn6 obdobie

Bezprostredne
predchddzajIce
fdtovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEZNV MA. :TOK SPOLU r, 002 + r. 009 + r. 021 001 21510 12234 927e 50
L Dlhodobf nehn rtnf majetok r. 003 aZ r. 008 002 3548 3548

Nehmotn6 rrfsler
012-(072+091AI

ky z rrfvojovej a obdobnej dinnosti
003

Softv6r 01 3 - (073+091Au) 004

Ocenitel'n6 ordvi 014-(074+091Au)005
Ostatnli dlhodob
oel Au)

nehmotni majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 006

Sbstaranie dlhorcb6honehmotnOhomajetku (041-093) 007
Poskytnut6 predc
095ArJ)

lavky na dlhodobf nehmotnf majetok (051-
008

2. Dlhodobi hmot f majetok r. 010 a2 r. 020 009 12962 8686 4276 50

Pozemky (031) 0 1 0 X

Umeleck6 diela i zbierky (032) 0 1 1 X

Stavby 0 2 1 - ( 0 8 1 - 0 e 2 A u )012
Samostatn6 hnutplh6 veci a s0bory hnutel'nfch vecl
022-(082+092/. \U) 0 1 3 12762 8486 4276

Dopravn6 prostridky 023 - (083 + 092AU) 014

Pestovatel'sk6 celky trvalfch porastov 025 - (0S5 + 092AU) 0 1 5

Z6kladn6 stddo r t'aZn6 zvierate 026 - (086 + 092AU) 0 1 6

Drobnf dlhodobjhmotnf majetok 02S - (098 + 092AU) 017

Ostatnf dlhodob'hmotnli majetok 029 - (089 +092AU) 0 1 8 200 200

Obstaranie dlhoc:b6ho hmotn6ho majetku (042 - 094) 0 1 9

Poskytnut6 predr
0esAu)

avky na dlhodobyi hmotni majetok (052 -
020

3 . Dlhodobf finaniinf majetok r. 022 aZ r. 028 021 5000 5000

Podielov6 cenn6
v ovlddanej osob

rapiere a podiely v obchodnych spolodnostiach
r (061- 096 AU) 022 5000 5000

Podielov6 cenn6
s podstatnfm vp

lpapiere a podiely v obchodnfch spolodnostiach
lyvom (062 - 096 AU) 023

Dlhovd cenn6 pa riere drZan6 do splatnosti (065 - 096 AU) 024

P0Zidky podnikor
AU

v skupine a ostatn6 p0Zidky (066 + 967y - 996 025

Ostatni dlhodob' finandni majetok (069 - 096 AU) 026

Obstaranie dlhocrb6ho finandn6ho majetku (043 - 096 AU) 027

Poskytnut6 predr
AU)

avky na dlhodob! finandni majetok (0S3 - 096 028

Kontroln6 dislo r.001 a2 r.028 991 64529 36701 27828 15C
2



Strana aktiv c, r,
BeZn5 fdtovn6 obdobie

Bezprostredne
predchAdzaj0ce
(6tovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4

3. OBEZNY MAJET)K SPOLU r.030+ r.037+ r.042 + r .051 029 871 88 871 88 118279
1 . Z6soby r .031 a i  r .036 030 964 964 1125

Materi6l ( 1 1 2 + 1 1 9 ) - 1 9 1 031 964 964
Nedokondend vlr
(1 92+1 93)

'oba a polotovary vlastnej rnfroby (121+122)-
032

Vfrobky (123 - 1e4) 033

Zvierat| (124 - 195) 034
Tovar ( 1 3 2 + 1 3 9 ; - 1 9 6 035 1125
Poskytnut6 previ
AU)

lzkovd preddavky na zdsoby (314 AU - 391 036

2. Dlhodob6 pohl'ddSvky r. 038 ai r. 041 037

Pohl'ad6vky z ob hodn6ho styku (31 1 AU aZ 314 AU) - 391 AU 038

Ostatn6 pohl'add'ky (315Au - 391AU) 039

Pohl'ad6vky vodi idastnikom zdruheni (3S8AU - 391AU) 040
In6 pohl'addvky
391A0

( 335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) -
041

3. Kr6tkodob6 pohI'ad6vky r. 043 aZ r. 050 042 1 094 1 094 1 001 30

Pohl'ad6vky z ob hodn6ho styku (31 1A0 aZ 314 AU) - 391AU 043 629 629 1 8 8

Ostatn6 pohl'ad6r/ky (315Au - 391 A0) 044 465 465 99942
Zridtovanie so Sc
(336 )

cidlnou poist'oviou a zdravotnfmi poisfoviami
045 X

Daiov6 pohl'ad6Ky J p+t az s+s1 046 X

Pohl'addvky z dOvodu finandnfch vzt'ahov k St6tnemu rozpodtu a
rozpodtglr rizemriej samosprdvy (346+ 348) 047 X

Pohl'ad6vky vodi fdastnikom zdruZeni (3bB A0 - 391AU) 048

Spojovaci Udet pii zdruZeni (396 - 391AU) 049

n6 pohl'addvky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU 050
4. Finandn6 fdty r. 052 aZ r. 056 051 851 30 851 30 17024

Pokladnica (211 + 213) 052 536 X 536 1457

Bankovd rl6ty (221 AtJ + 261) 053 84594 X 84594 1 5567

Bankov6 ridty s dobou viazanostidlh5ou ako jeden rok (221 AU) 054 X

Kr6tkodobf finan
291ArJ

nf majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 2971 -
055

Obstaranie krdtkrrdob6ho finandn6ho majetku (2S9 - 291AU) 056
c, clsovE RozLitENIE SPOLU r. 0S8 a r. 059 057 469 469 698
1 , Ndklady bud0cictobdobi  (381) 058 469 469 698

Prijmy budricichbdobi (38s) 059

MAJETOK SPOLU r.001 + r. 029 + r. 057 060 1 091 67 I 3090 96077 119027
Kontroln6 6islo r. 029 ai r. 060 992 371669 1 3090 35857S 475258



Strana pasiv c,r. Be2n6 fdtovn6
obdobie

Bezprostredne
predchiidzajf ce f dtovn6

nhr {nh ia
q b 5 6

A. VLAU I NE Z.IUKUJE KKY I IA MAJETKU SPOLU
r .  062+ r.  068 + r .072 + r .073 061 8308 400€
1 . lmanie a pefia2n6 fondy r, 063 aZ r. 067 062

Zakladne imanie g1D 063
PeiaZn6 fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065
Ccehovacie rozdiely z precenenia majetku a zlvdzkov (414) 066
Oceiovacie iozdiely z precenenia kapit6lovfch 0dastin (415) 067

2. Fondy tvoren6 zo zisku r. 069 ai r. 071 068 997
Rezervnyi fond @21) 069
Fondy tvoren6 zo zisku @29) 070
Ostatn6 fondy g2T) 071 997

3. Nevysporiadanf tlfsledok hospod6 renia m i n u lf ch rokov
Fi - 4281 072 2509 1624

4. Visledok hospoddrenia za fdtovn6 obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r.074 + 1, 1 91 1 073 4802 2381

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 5540 482
1 . Rezervy r.076 aZ r.078 075 '1809

Rezervy z6konn6 (4S1Atl) 076
Cstatn6 rezervy (4b9AU) 077
Kr6tkodob6 rezervy (323 + 451A0 + 4b9AU) 078 1 809

2. Dfhodob6 zAvdzky r.080 aZ r.086 079
ZiwEtzky zo soci6lneho fondu g7Z) 080
Vydan6 dlhopisy (473) 081
Zt:i)zky z ndjmu 974 A0) 082
Dlhodob6 prijat6 preddavky (475) 083
Dlhodob6 neyyfakturovand doddvky (476) 084
Dlhodob6 zmenky na 0hradu (478) 085
Ostatn6 dlhodob6 zAvdzky (373 AU + 479 AU) 086

3. Kr6tkodob6rzAvdzky r.088 ai r.096 087 3731 482
7-evezky z obchodn6ho styku (321 a2326) okrem 323 088 3525 208
Zdvdzky vo6i zamestnancom (331+ 333; 089 14C
Zoctovanie so Soci6lnou poistovfrou a zdra@
(336) 090 7

Dahov6 zdvttiz'ky e41 aZ34S) 09'l 206 127
ZttvEtzky z dQvodu finandnfch vztahov k Btdtnemu rozpo6tu a
rozpodtom f2emnejsamosprdvy (346+349) 092

Z€tvttzky z upisanich nesplatenich cennlich papierov a vkladov
(367) 093

Ztutizky vocil0dastnlkom zdruZeni (363) 094
Spojovaci 0dbt pri zdruZeni (396) 095
Cstatn6 zitudzky (379 + 373 AO + 474 AU + 479 AU) 096

L Bankov6 vrfpomoci a p6Zi6ky r. 099 aZ r. 100 097
Dlhodob6 bankov6 0very (461AtJ) 098
BeZn6 bankov6 fvery (231+ 232 + 461AU) 099
Prijat6 krdtkodobe finandn6 vfpomoci (241+ 249) 1 0 0

3. CASOVE ROZL|SENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 83085 114539
Vidavky budiicich obdobi (3S3) 102
Vfnosy bud0cich obdobt (384) 103 83085 114539

VLASTNE ZDROJE A CUDZTE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.10,1 104 96933 119027
Kontroln6 6islo r. 061 aZ r. 104 993 297335 357562
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Za Udtovne
obdobie od

Za bezprostredne
predchddzaj0ce
Udtovn6 obdobie od

Prfloha d. 1 k opatreniu 6. MF/2523812009-74

Priloha 6. 2 k opatreniu d. MF/2568212007-74

k a U 6 N U J 2 - 0 1

WKAz zISKoV A STRAT

k 31.12.2011

(v eurdch)

rok
EIoITI do

rok
l-rT-oltlll do

Udtovn6 zAvierka

mesracw
mesracro

[--l - riadna
n - mimoriadna

mesrac
rcr{t

mesiac
I or1-l

Dafrov6 identifikadn6 dislo

tco
3 1 B 1 0 1 I 5

N6zov ridtovnej jednotky

A L A N A F A R P L A

S M R E c A N S K A 2 1

Sldlo 0dtovnej jednotky

Ulica a dislo

PSE
I 1 1 0 5

Smerov6 dislo telef6nu e islo telef6nu e islo faxu

N6zov obce
B R A T I S L A V q

0 I 1 1 7 2 4 1 I o

e-mailovd adresa

Zostaveni dia:

48- 0s . Jnlz
Podpisovf zdznam osoby
zodpovednej za vedenie
f6tovnictva:

Podpisovli z6znam osoby
zodpovednej za zostavenie
(6tovnej z6vierky:

Podpisovy zeznam Statut6rneho
organu alebo dlena Statutdrneho
org6nu udtovnej jednotky:

/

// z
U(r/(--

1



dislo
ri6tu Niklady Cislo

riadku

dinnosf Bezprostredne
predchAdzaj0ce
0dtovn6 obdobie

HlavnS
nezdafiovan6

Podnikatel'sk6
zdafrovan6 Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materi6lu 01 1564 580 2144 3540
502 Spotreba energie 02

504 Predanf tovar u.t

511 Opravy a udrZiavanie 04
512 Cestovn6 NE 301 8 301 I 735
5 1 3 N6klady na reprezent6ciu 06 1295 1295 1194
5 1 8 Ostatn6 sluZby 07 122378 39 122417 1 35553
521 Mzdove n6klady 08 1 1 1 9 0 1 1 1 9 0 9922

524 Zdkonnd socidlne poistenie a zdravotn6
ooistenie 09 115 115 725

525 Ostatn6 socidlne poistenie 1 0
527 ZSkonn6 soci6lne n5klady 1 1

528 Ostatn6 soci6lne ndklady 12
531 Dah z motorovlich vozidiel 44,

532 Dah z nehnutel'nosti 1 4

538 Ostatn6 dane a poplatky 1 5 128 128 154

541 Zmluvn6 pokuty a pen6le 1 6 132
542 Ostatn6 pokuty a pendle 1 7 199 ,t oo

543 Odpisanie pohl'ad6vky 1 8

544 Uroky 1 9
545 Kurzov6 straty 20 12 1 2 1 1
546 Dary 21 AA

547 Osobitn6 n6klady 22

548 Mankd a Skody 23

549 In6 ostatn6 n6klady 24 1 906 6'1 IVO / r 219

551
Odpisy dlhodobeho nehmotn6ho majetku q
dlhodob6ho hmotn6ho majetku .',- zc JJC 335 100

552
Zostatkovd cena predan6ho dlhodobeho
nehmotn6ho majetku a dlhodobeho
hmotn6ho maietku

zo

cc5 Predan6 cenn6 papiere 27
554 rredani materi6l 28
555 \6klady na krdtkodobf finandni majetok 29
556 Ivorba fondov 30

557 Ndklady na precenenie cennfch papierov 31

558 Tvorba a z0dtovanie opravnfch poloZiek 32

561 Poskytnut6 prispevky organizadnf m
zloZkil.m

22

562 Poslrytnute prispevky infm 0dtovnyim
iednotkdm 34 7961 7961

563 Poskytnut6 prispevky fyzickfm osobdm 35 30 30

565 Poskytnut6 prispevky z podielu zaplatenej
dane 36

567 Poskytnute prispevky z verejnej zbierky 37
06tov6 trieda 5 spolu r. 01 aL r.3Z 38 150131 ,00 680 15081 1 1 52335
Kontroln6 6islo r, 0'l ai r. 38 994 . 300626 1 360 301623 304670
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disto
06tu Vinosy Cisto

riadku

6innost' Bezprostredne
predch6dzajrice
0dtovn6 obdobie

Hlavn6
nezdafiovan6

Podnikatel'sk6
zdaiovan6 Spolu

a b c 1 2 3 4
601 frZby za vlastn6 vlirobky 39
602 frZby z predaja sluZieb 40 230 230 6642
604 frlby za predanf tovar 41 2083
611 Zmena stavu z6sob nedokondenej vlfroby 42
612 Zmena stavu zdsob polotovarov 43
A4'r. Zmena stavu z6sob vlirobkov 44
614 Zmena stavu z6sob zvierat 45
621 \ktiv6cia materidlu a tovaru 46
622 {ktiv6cia vn0troorganizacnfch sluZieb 47

623 Aktivdcia dlhodob6ho nehmotn6ho maietku 48

624 Aktivdcia dlhodob6ho hmotn6ho majetku 49

641 Zmluvn6 pokuty a pen6le 50
642 Ostatn6 pokuty a pendle 51
643 Platby za odplsan6 poht'addvky 52
644 Uroky 53 204 204 23
645 Kurzov6 zisky 54 2430 2430 4487
646 Prijat6 dary 50 50 1 0 0
647 Osobitn6 vlinosy
648 Z6konn6 poplatky 57
649 In6 ostatn6 vlnosy 58 69 69 33
651 fr lby z predaja dlhodob6ho nehmotn6ho

majetku a dlhodobeho hmotn6ho maietku 59 ? ? ?

652 Vfnosy z dlhodobeho finan6n6ho majetku 60

653 TrZby z predaja cennfch papierov a
podielov : 61

654 Trlby z predaja materidlu oz 1 533 1 533

655 Vinosy z kr6tkodob6ho finandn6ho maietkr- 63
AAA Vinosy z pouZitia fondu 64
657 Vinosy z precenenia cennlch papierov oc

658 Vfnosy z ndjmu majetku oo

661 Prijat6 prispevky od organizadnfch ztoZiek O I

662 Prijat6 prlspevky od inlich organiz6cii 68 1 36539 1 36539 1 00548
663 Prijat6 prlspevky od fyzickich osOb 69 2113 2113 31 06
664 Prijat6 6lensk6 prispevky 70
665 Prlspevky z podielu zaplatenej dane 71 1 2690 1 2690 25672
667 Prijat6 prispevky z verejnfch zbierok 72
691 Dot6cie / J 11694

U6tov6 trieda 6 spolu r. 39 aZ r. 73 74 1 54095 1763 1 55858 154721
Vfsledok hospod6renia pred zdanenim

r.74 - r .  3t
75 3964 1 083 5047 2386

59'1 Dah z prijmov JV 206 245 4
595 Dodatodn6 odvody dane z prljmov 77

Vfsledok hospod6renia po zdanenl
(r. 75 - (r. 76 + r.771 | (+t- 78 3925 877 4802 2382

Kontroln6 dislo r.39 aZ r.7g 995 3 1 6 1 1 8 5693 321811 314213



Priloha k opatreniu 6,. MF12403312011-74

Priloha d. 4 k opatreniu e.MF12568212007-74

0 e  r u u r r - o r
Pozn6mky

k 31.12.2011
(v eu16ch)

mesiac rokZa beZnb 0dtovn6
obdobie

3 1 1  l 8 l 1  I 0 l 1

oo loTi-l ETtTT,l
mesiac rok

oo loTi-l ETillTo]

vyznaduje sa X

trI,-] EFTiTi-]

tif,-] trItTil-il
Udtovne z6vierka:

r iadna

mimoriadna

Daiov6 identifika6n6 6islo

z l o l z 1 6 z I 0

Ndzov 06tovnej jednotky

I A N F A I R P I A

Sidlo 0dtovnej jednotky

Ulica a dislo

s M R E A N S K A z 1

eislo telef6nu

7  1 2  l 4  l 1  l 8  l 9

eislo faxu

e-mailov6 adresa

t t t t t t t l
Zostaven6 dila:

43 0r.olnq
Podpisovf z6znam osoby
zodpovednej za vedenie
ddtovnictva:

Podpisovli zeznam osoby
zodpovednej za zostavenie
(dtovnej zAvierky:

Podpisovli zAznam Statut6rneho
org6nu alebo 6lena Statut6rneho
org6nu (dtovnej jednotky:

1



Poznrimky k riitovnej z6vierke
k 31.12" 20ll

(v EUR)

A Informdcie o riitovnej jednotke:

a) ndzov ridtovnej jednotky: Aliancia Fair-pIay, o.z.
sidlo ridtovnej j ednotky : Zdpadny rad 39, 8 1 1 04 Bratislava
d6tum jq zaloLenia alebo zriadenia: 08.03.2002
identifikadnd dislo organizdcie: 3 1 8 1 0 1 95
Statutarny org6n: Zuzana Wienk, programovd riaditellka

b) Cinnost' zdrulenia Aliancia Fair-play (d'alej len Alianci a) sa zameriava najma na:
' analyzu a monitoring fungovania politickfch str6n, vr6tane ich financovania,

vyhodnocovanie legislativneho r6mca v tejto oblasti, skrimanie spravodlivosti a
efektivity volebnych syst6mov,

- navrhovanie rieseni pre transparentny a kontrolovatefny systdm politickfch
str5n, ale aj volebnych pravidiel,

- monitoring dodrZiavania platnych legislativnych noriem v oblasti politick6ho a
verejndho Livota,

- vytvdranie priestoru pre verejnri a mediiilnu diskusiu o problematike politick;ich
str6n formou organizovania semin6rov, konferencii a tvorivych stretnuti,

- informovanie verejnosti, odbornikov a m6dii o vysledkoch pr6ce Aliancie
prostrednictvom mddii, tladov;iich materi6lov, vzdeldvacich programov a dinnosti
charukterizovanych ako verej ny lobing,

- analyzu, monitoring mediSlneho prostredia najmii so zameranim na nez6vislost'a
etiku m6dii, analyzu existujricich mechanizmov, navrhovanie vlastnlfch rie5eni,

- v yIv 6r ani e watch- do g (:iZe monitoro vac ich me cha nizmov, v r 6tane v y uLitra
n6strojov investidativnej Zurnalistiky, vytv6ranie mechanizmov a podnetov pre
samoregul6ciu medidlneho prostredia, poskytovanie poradenstva pre m6di6,

- ochranu spotrebitel'ov,
- ochranu a tvorbu Zivotndho prostredia,
- hospoddrsku dinnost'v srilade s ciellmi zdruLenia,
- vyd6vanie periodicklich a neperiodick;i'ch publik6cif ,
- vzdel|vanie a podporu vzdeltlania.

Predmet podnikatelskej dinnosti
- Skolenia
- predaj materi6lov - tridk6, ta5ky, hrndeky, loptidky a pod.

c) priemerny podet zamestnancov ridtovnej jednotky podas ridtovn6ho obdobia, alebo
podet zamestnancov tidtovnej jednotky ku df,u, ku ktor6mu sa zostavuje ridtovn6 zdvierka
z toho podet vedricich zamestnancov

Organizhcia mala k3l.I2.20ll Siestich pracovnikov pracujricich na dohodu (v
besprostredne predch6 dzajucom ridt. obdobi - 4 pracovnici)
Otganizdcia mala k3LI2.2011 Styroch dobrovolnikov (v besprostredne
predchildzajricom ridt. obdobi - 4 dobrovolnici)



B. Inform6cie o fitovnych z6sadfch a riitovnych metridach:

D0vod na zostavenie ridtovnej z|vierky (riadna, mimoriadna)
Udtovn6 zdvierka jeriadnaku posledndmu diu irdtovndho obdobia,

a) zmeny ridtovnych zdsad azmefly irdtovnych met6d, s uvedenim ddvodu ich uplatnenia
aich vplyvu rta hodnotu majetku, ztlazkov, vlastndho imania avlisledku
hospod6renia irdtovnej j ednotky
Ziadne. 0dtovn6 j ednotka vedie podvoj n6 ridtovnictvo.

b) sp6sob oceiovania jednotliqichzloLiekmajetku azhvazkov v dleneni na
1. dlhodoby nehmotny majetok obstarany kirpou - neobstarala
2. dlhodob)T nehmotn;i majetok obstarany vlastnou dinnost'ou - neobstarala
3. dlhodobf nehmotnf majetok obstarany inym sposobom - neobstarala
4. dlhodobf tunotny majetok obstaranf kripou - obstarala obstar6vacou cenou
5. dlhodobf hmotnlf majetok obstarany vlastnou dinnost'ou - neobstarala
6. dlhodobf hmotnli majetok obstarany in;fm sp6sobom - neobstarala
7. dlhodoby finandny majetok - neobstarala
8. zfnoby obstarand kripou - obstarala obstar6vacou cenou
9. zdsoby vytvoren6 vlastnou dinnost'ou - neobstarala
10. z6soby obstaran6 inym sp6sobom - neobstarala
11. pohfad6vky - nominalna hodnota
l2.l<rdtkodoby finandnli majetok - nominalna hodnota
13. dasov6 rozli5enie na strane aktiv - nomin6lna hodnota
14. zavazky,vratane rezerv) dlhopisov, p6Zidiek a fverov - nomin6lna hodnota
15. dasovd rozli5enie na strane pasiv - nominalna hodnota
16. deriv6ty - nem6
17. majetok aztxazky zabezpeden6 derivdtmi - nem6
18. prenajaty majetok a majetok obstarany na zdklade zmlwy o kirpe prenajatej veci -

neeviduje .i
19. majetok obstaranf' v prlatizfrcii alebo kripou cez Fond n6rodn6ho majetku

Slovenskej republiky - nem6

c/ Odpi sov ! plan ridtovnych odpi sov hmotn6h o maj etku or ganizircia zostavila internym
predpisom tak, Le zazdkladvzalamet6dy pouLivane pri vydisliovani darioqfch odpisov.
Rodnf fdtovny odpis sa odli5uje od daf,ov6ho podfa podtu mesiacov od zaradenia do
konca roka.

dllJdtovnhjednotka evidovala ridtovn6 oper6cie v zaLtranrdnej mene. Pri prepodte pouZila
kurz ECB.
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aburka e. 5 0 kr6tkodob6ho finandn6ho u
Kr6tkodobi finandnf

majetok
Stav na konci beZn6ho

(6tovn6ho obdobia

Stav na konci bezprostredne
predch6dzaj f ceho [6tovntiho

obdobia
Pokladnica s36,24 1456,60
Ceniny
BeZn6 bankov6 06tv 84594,1 0 15567,29
Bankov6 Udty s dobou
viazanosti dlhSou ako jeden
rok
Peniaze na ceste
Spolu 85130,34 17023,89

Hodnota pohfad6vok do lehoty splatnosti a po iehote splatnosti:

Tabul'ka d. 6

Yyznamnd poloZky dasov6ho rozii5enia n6kladov budricich obdobf a prijmov budircich obdobf.
Ziadne

Popis a qi5ka zmienvlastndho imania podl'a sirvahoqfch poloZiek v EUR

Tabul'ka d. 7. / o p o p t s e a v v s k v z mien vlastn6homanra

Text ;

Stav vlastn6ho
imania v minulom
fdtovnom obdobi

Stav vlastn6ho
imania v_beZnom
fitovnom obdobi

Rozdiel beil,n6-
minul6 rriitovn6

obdobie
Fondy organiz6cie
ZAkladnb imanie 0
Ocehovacl rozdiel z precenenia majetku
a zlvdzkov
Fondy (dtovnej jednotkv 0 996 996
Vfsledok hospod6renia
Vysledok hospoddrenia v schval'ovanl 2381 5008 2627
Nerozdelenf zisk, neuhradend strata
minulfch rokov

1624 2509 885

Udtovn6 jednotka tvori ku koncu roku rezervu na overenie irdtovnej z1vierky a na Specifik6ciu
pouLitra2o/o v obchodnom vestniku vo vySke 1808,50 € v nasledujricom dlenenf :
overenie ridtovrrej zfxertky : 1 800 €
poplatok banke: 5 €
poplatok obchodn6mu vestniku zazverejnenie irdajov: 3,50 €

.9 e pohl'adavkach do lehotv splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci

beZn6ho ri6tovn6ho
obdobia

bezprostred ne predchidzaj riceho
fdtovn6ho obdobia

Pohl'ad6vky do lehoty splatnosti 0 100130.52
Pohl'ad6vky po lehote splatnosti 1094,01 0
Pohl'aCivky spolu 1094,01 100130.52



V-zorov6 tabul'ka o tvorbe a iti rezerv - nemime
Stav na konci

beZn6ho 0dtovn6ho
obdobia

Vzorov6 tabul'ka o isoci6lneho fondu - nemame ne

Stav k prv6mu dfiu 0dtovn6ho obdobia

Tvorba na tarchu ndkladov

Stav k posledn6mu dfiu ridtovn6ho
obdobia



Vf5ka zdvazkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Tabul'ka d. 8 o zdvdzkoch

Prehfad o vyznamnych poloZk6ch vynosov budricich obdobi v dleneni:
zostatok nepouZitlich grantov: 21666,87 €
zostatok nepouZitej dasti podielu zaplatenej dane : 61 4lg,l2 €

Maj etok pr enaj aty formo u f inandn6ho pren6j mu or ganizilcia nem6.

D. Dopliujrlce fdaje k vykazu ziskov a strrit

alkiby zavlastnd vykony atovar.
Udtovn6 jednotka dosahovala trLby zpredaja materi6lu - tridk6, hrndeky (1533,46 €)

a z poskytovania sluZieb za Skolenia (230 €).

b/ Aktiv6cia
Liadne

c/ ridtovn6 jednotka ziskala dary v hodnote 50 €.

d/ Prehfad dot6cii a srantov

Tabul'ka 6. 9 o dotSci6ch a srantocha ra

Qranty
Granty na zadiatku 0dt.
obdobia PrirastokUbvtot<

Granty na konci
0dt. obdobia

granty zpredchadz. 0dt. obdobia 99942.12 t l 99477.01 465,11
grant od British Embassv 3480 3480 0
grant od ZSE 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 0
grant od US Embassv 7020 7020 u
granty od OSI 11372,2711372.27 0
gant od OSF 5725.33 5725,33 0
grant od NESsT 420,76 420,76 0
grant od Pontis 854,25 854,25 0

Druh z6vizkov
Stav na konci

beZn6ho ridtovn6ho
obdobia

bezprostredne
predchddzajf ceho ridtovn6ho

obdobia
ZAvdzky po lehote splatnosti
ZAvdzky do lehoty splatnosti so
zostatkovou dobou splatnosti do iedneho
roka

3525,22 482,10

Kr6tkodob6 zAv'itzky s pol u 3525,22 482,10
ZAvdrzky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedn6ho do piatich rokov vrdtane
ZhvEeky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako odt'rokov
D I hodobr6 zAv dzky s pol u 0

Kr6tkodob6 a dlhodob6 zlvdzky spolu 3525,22 482,10

e/ ridtovn6 jednotka dosiahla v priebehu ridt. roku zpr1atychgrantov kurzovy zisk2430,4g €



f/ prehfad o ridele a vy5ke pouZitia podielu zaplatenej dane zabeLneirdtovnd obdobie

Tabul'ka 6. 10. ' t u  o e zaplatenei dane

Udel pouZitia Sp6sob pouZitia

Vi5ka VfSka sumy v
sumy v besprostredne
beinom predch6dzajfcom
obdobi obdobi

Datanest projektovli manaZ6r datanestu ocu 6409,7
brig6dnici - dophianie ridajov do
databAzy 570 1629,64

Wqtchgod a investigativa projektovV mana26r watchdoo 280
administrativna podpora watchdog a
investigativa 140
proje ktovli mana26r i nvestiqativa 1  1 0 9
analyt ik 691
lT podpora watchodu a investioativv ?AN

Ine, napr. prac.cesta 0 37.21
Politikaopen IT podpora politikaopen 1 306

projektov,i manaZ6r politikaopen.sk 1 000
in6, napr. web, bezpednostn! projekt,
brigSdnik 0 691,69

Edukdcia - kvizv.sk projektov! manaZ6r ed u k6cia 1 956
aCministrativna podpora edukdcia 270
lT podpora edukdcia 364
doplatok - web strdnka kvizv.sk 60

Biela Vrana projektovf mana26r bielei vranv 2145
PR bielejvrany 836
lT podpora biela vrana 952,8
zabezpedenie poduiatia 0 1751.96

Zlep5ovanie Standardov a
aplik6cie politickVch prdv

SpoluUdast'k projektu NF - n6jomn6,
i5tvestigativec, qrafik U 1450.36

Ochrana I'udskVch pr6rv

n6jomn6, po5tovn6, telekomunikadn6
sluZby, internet, projektovii manag6ri,
koordindcia 0 13701,47

Spolu 12689,8 25672,03

g/ na overovanie ridtovnej zdvierky auditorom potrebnej podfa zilkona d. 59512003 Z, z. o
dani zprijmov si organizdcia tvori rezervv 1808.50 €. Finandnf diastka rezervy na audit
(overenie ridtovnej zdvierky) tvori 1800 €.

E. In6 vyznamn6 skutoinosti

Liadne v y znamnl skuto dno sti nenastal i.

Bratislava, 15.05.2012
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