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PROFIL
Aliancia Fair-play je neziskové a ne-
stranícke občianske združenie, ktoré 
sa usiluje o to, aby túto krajinu spra-
vovala zodpovedná, transparentná a 
profesionálna politická reprezentá-
cia. Veríme, že občianska spoločnosť 
môže na zmenu politikov a verejných 
činiteľov vplývať vytváraním tlaku 
na zvýšenie etických štandardov v 
politike, verejnej správe a transpa-
rentnosti 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 legisla-
tívny, kontrolný a etický rámec oslo-
vuje 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 hodno-
tami. 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. Organi-
zácia 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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NA ÚVOD
Pred dvanástimi rokmi sme Alianciu 
spustili natlačení v jednej kancelárii 
s jedinou misiou – prevetrať etiku 
a politické peniaze pred voľbami. 
Čoskoro sme si však uvedomili, že 
politikom musíme pozerať na prsty 
stále. Odhalili sme prvé kauzy, vy-
tvorili tlak a pomohli presadiť zmeny 
zákonov. Prečkali sme svoju prvú fi-
nančnú krízu, keď sme pár mesiacov 
pracovali celkom bez peňazí a poma-
ly na nás prestali nadávať aj refor-
mátori, pre ktorých sme kazili po-
mečiarovský optimizmus. Pochopili, 
že naozaj vyznávame zásadu „padni 
komu padni“ a skúmame prehrešky 
akejkoľvek vlády, ktorá je pri moci.

Vedeli sme, ako veľmi nám pri od-
haľovaní káuz pomáhajú verejné 
dáta. Začali sme ich oslobodzovať pre 

všetkých a prekopali cestu k prvému 
štátnemu portálu. Videli sme oko-
lo seba padať odvážnych, a tak sme 
ich začali oceňovať a chrániť. Potom 
nastúpil brutálny únos súdnictva a 
museli sme biť na poplach.

Bolo nám jasné, že sami nič nezmô-
žeme, a tak sme veľa energie vrážali 
do pestovania komunity a budovania 
vzťahov pre boj za férovosť. Konečne 
sme si mohli trochu vydýchnuť – 
kolegovia analytici dostali posilu, IT 
projekty svoju hlavu a organizácia i 
asistentku, ktorá pomáhala s logisti-
kou.

Rozrástli sme sa, ale stále nie tak, 
ako by si vyžadoval ten veľký prob-
lém, ktorý žijeme – únos štátu kas-
tou nedotknuteľných s obrovskou 
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mocou a peniazmi. Medzinárodné 
prostriedky sa stále stenčujú, doma 
sa tradícia darovať buduje len po-
maly. A my ešte stále riešime, ako 
prežijeme nasledujúce roky. Cítime, 
že ľudí, ktorí zakúsili bezprávie a po-
trebujú pomoc, je čoraz viac. Tak ako 
aj medzinárodných inštitúcií, mi-
movládok, expertov, ktorí vyhľadá-
vajú našu pomoc a radu. Veľa z našej 
práce tak ostáva neviditeľnej -  dlhé 
hodiny v ministerských skupinách, 
kde obhajujeme práva verejnosti, 
stretnutia s medzinárodnými proti-
korupčnými misiami, súdne pojed-
návania a tréningy pre iných.

Ľudská podpora, s ktorou sa však 
stretávame po celom Slovensku a po-
ďakovania za našu prácu, sú pre nás 
záväzkom i veľkým povzbudením. 
Robíme všetko preto, aby sme ju 
nesklamali. Už roky odkrývame, ako 

sme financovaní, snažíme sa s vami 
udržiavať kontakt nielen cez sociálne 
siete, ale aj osobne na školách, bese-
dách, či v súdnych sieňach. Neustále 
sa vzdelávame vďaka tomu, že sa v 
minulosti podarilo získať zdroje na 
kvalitnú literatúru či tréningy od za-
hraničných či domácich expertov.

Sme dojatí, ak na stretnutie dobro-
voľníkov pricestujú ľudia zo severu 
Slovenska. Keď nám bez váhania 
pomôžu extrémne vyťažení priatelia, 
umelci, podnikatelia. Cítime, že sa 
Slovensko postupne mení a skupina 
ľudí, ktorá chce žiť v slušnej krajine, 
sa neustále zväčšuje. Predkladáme 
vám teda odpočet za rok 2013 a teší-
me sa na stretnutia s vami v budúc-
nosti.

Vydržme to a nezabúdajme hrať fér! 
Raz sa to musí zúročiť.

Zuzana Wienk
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PIKOŠKY
Zistili sme, že za miliónové plytvania 
na ministerstvách nikto nepykal.

Ako jediní sme prinášali online 
spravodajstvo a blogy zo zasadnutí 
Súdnej rady od Bratislavy až po Teplý 
vrch.

Odhalili sme, že štát manipuluje s už 
zverejnenými zmluvami.

Posvietili sme si na slovenských 
oligarchov - na predaj pozemkov pod 
“Širokého hotelom” alebo na štátnu 
podporu pre štadión Vladimíra Poóra.

Urobili sme súťaž Ušetri štátu mi-
lión, v ktorej sme od občanov zbierali 
tipy na predražené štátne zmluvy, a 
neskôr žiadali nápravu.

Objavili sme prípady manipulácie s 
náhodným prideľovaním spisov na 
súdoch.

Stáli sme za Hedvigou Malinovou 
a aktualizovali sme webovú stránku 
o jej prípade.

Sledovali sme prípad nevymeno-

vaného kandidáta na generálneho 
prokurátora Jozefa Čentéša.

Protestovali sme proti voľbe sloven-
ských kandidátov na sudcov Európ-
skeho súdu pre ľudské práva v Štras-
burgu.

Prevádzkovali sme služby, ktoré 
ľuďom uľahčujú verejnú kontrolu a 
umožňujú pozrieť sa štátu pod po-
krievku:  
www.datanest.sk,  
www.znasichdani.sk  
a www.otvorenezmluvy.sk.

Strávili sme stovky hodín v minister-
ských pracovných skupinách k dôle-
žitým zákonom občianskej kontroly.

Zorganizovali sme neformálnu kon-
ferenciu Network a rôzne tréningy 
pre novinárov.

Odovzdali sme ocenenie Biela Vrana 
štyrom odvážnym ľuďom – učite-
ľom Otovi Žarnayovi a Vladimírovi 
Crmomanovi, ex-úradníčke Maria-
ne Vavrovej a ochranárke Kataríne 
Šimončičovej.

http://fairplay.blog.sme.sk/c/331900/Ministerstva-plytvaju-v-milionoch-zodpovednost-nenesie-nikto.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/329549/Myslienkovy-svet-top-slovenskych-sudcov-5-citatov-zo-Sudnej-rady.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/326440/V-Centralnom-registri-zmluv-udaje-tajne-menia.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/318360/Mesto-Bratislava-dokaze-draho-kupit-a-lacno-predat.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/322037/Kolkokrat-sa-da-pomoct-Poorovi.html
http://www.usetristatu.sk/
http://www.usetristatu.sk/
http://fairplay.blog.sme.sk/c/327884/Nebeske-stastie-Stefana-Harabina.html
http://hedviga.fair-play.sk/
http://fairplay.blog.sme.sk/c/337853/Po-europskej-blamazi-ma-Sudna-rada-sancu-na-reparat.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/337853/Po-europskej-blamazi-ma-Sudna-rada-sancu-na-reparat.html
http://www.datanest.sk
http://www.znasichdani.sk
http://www.otvorenezmluvy.sk
http://network.fair-play.sk/
http://www.bielavrana.sk/
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NULOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA MILIÓNOVÉ 
PLYTVANIE

Najvyšší kontrolný úrad každoročne 
konštatuje, že ministerstvá plytva-
jú verejnými peniazmi. Pozreli sme 
sa na staršie prípady, a zistili sme, 
že v rokoch 2009 až 2011 kontrolóri 
na piatich ministerstvách vyčíslili 
plytvanie za 28 miliónov eur. Úrad-
níci platili za nevykonanú prácu či 
objednávali nepotrebné dokumenty. 
Potrestaný však nebol nikto! Mnohé 
rezorty napriek zisteniam tvrdili, že 
škodu nenašli. K prípadu sme spra-
vili tlačovku, kde sme žiadali, aby 
štát vinníkov trestal. Všetky zistenia 
sme vizualizovali a publikovali aj na 
našom blogu.
 

TAJNÉ ZMENY V ZVEREJNENÝCH 
ZMLUVÁCH

Od roku 2011 musí štát v Centrálnom 
registri zmlúv ukázať občanom kaž-
dú zmluvu, ktorá sa týka verejných 
peňazí. Ak tak neurobí, nesmie pre-
behnúť žiadna platba alebo dodanie 
tovaru. Inak môže ísť o trestný čin. 
Vďaka nášmu webu otvorenezmluvy.
sk, ktorý archivuje všetky zmluvy 
z Centrálneho registra, sme zistili, 
že niektoré už zverejnené zmluvy 
úradníci spätne menia a zmeny 
neoznačujú. Našli sme prípady, 
kedy bola pôvodná zmluva zmazaná 
a nahradená novou bez toho, aby na 
to úradníci upozornili. Tajné zmeny 
zmlúv považujeme za veľké riziko pre 
verejnú kontrolu, k prípadu sme pre-
to napísali blog. Úrad vlády prisľúbil 

INVESTIGATÍVA
A WATCHDOG

http://fairplay.blog.sme.sk/c/331900/Ministerstva-plytvaju-v-milionoch-zodpovednost-nenesie-nikto.html
http://otvorenezmluvy.sk/
http://otvorenezmluvy.sk/
http://fairplay.blog.sme.sk/c/326440/V-Centralnom-registri-zmluv-udaje-tajne-menia.html
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nápravu a  sprístupnil informácie, 
ktoré zmeny umožňujú sledovať.

POCHYBNÝ PREDAJ POZEMKOV POD 
TZV. ŠIROKÉHO HOTELOM

Koncom roku 2012 predalo mesto 
Bratislava pozemky pod tzv. „Široké-
ho hotelom“ (DoubleTree by Hilton 
Hotel Bratislava). Cena pozemku 
a spôsob predaja nás zarazili. Upo-
zornili sme preto na to, že len pár ro-
kov predtým získalo mesto susedný 
pozemok za výrazne vyššiu cenu. Keď 
mesto kupovalo, bolo ochotné zapla-

tiť o takmer 200 eur za m2 viac, ako 
keď predávalo. Zároveň si myslíme, 
že poslanci nemuseli pri hlasovaní 
o predaji vedieť o všetkom podstat-
nom. Materiál, ktorý dostali, im totiž 
sugestívne zužoval možnosti.

MASÍVNE PORUŠOVANIE INFOZÁKONA

Zákon o slobodnom prístupe k infor-
máciám je jedným z najdôležitejších 
nástrojov verejnej kontroly. Zistili 
sme, že mnohé úrady ho dlhodobo 
porušujú. RTVS, Lesy SR alebo Slo-
venský vodohospodársky podnik 

F O T O :  J U R A J  K O V Á Č I K

http://fairplay.blog.sme.sk/c/318360/Mesto-Bratislava-dokaze-draho-kupit-a-lacno-predat.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/318360/Mesto-Bratislava-dokaze-draho-kupit-a-lacno-predat.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/329850/Ked-stat-nevynucuje-dodrziavanie-infozakona-hoci-korupcia-kvitne.html
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zverejnili zmluvy neskoro. Generál-
na prokuratúra ich zasa zverejnila 
neúplné. Tri príspevkové organizácie 
ministerstiev roky nezverejňovali 
faktúry a objednávky. Po upozorne-
ní na našom blogu chyby napravili 
- faktúry a objednávky už majú na 
webe.

ČACHRE S HARABINOVÝM SPISOM

Štefan Harabin vysúdil od Generál-
nej prokuratúry desaťtisíce eur, mal 
však šťastie.  Zistili sme, že jeho 
žaloba prišla na súd práve vtedy, keď 
ju mohli dostať iba tri z dvadsiatich 
sudkýň. Tie navyše do talára obliek-
la len pár mesiacov predtým Súdna 
rada, ktorej bol Harabin predsedom. 
Rozvrh práce, ktorý náhodné pride-
ľovanie spisov zúžil z dvadsiatich na 
tri sudkyne, upravila predsedníčka 
bratislavského okresného súdu Hele-
na Kožíková bez diskusie s kolegami 
– čím porušila zákon. O prípade sme 
informovali ministra spravodlivos-
ti a ombudsmanku. Ministra sme 
vyzvali, aby vyvodil zodpovednosť 
a zabezpečil, aby náhodné prideľova-
nie spisov nebolo možné obchádzať. 
V prípade sme tiež podali trestné 
oznámenie.

SLEDOVANIE PRÍPADU HEDVIGY 
MALINOVEJ

Aj v roku 2013 sme sledovali prípad 
Hedvigy Žákovej Malinovej, ktorý 

nie je uzavretý od augusta 2006. 
Pravidelne sme boli v kontakte s jej 
advokátom Romanom Kvasnicom a 
psychiatrom Jozefom Haštom. Aktu-
alizovali sme web hedviga.fair-play.
sk, kde nájdete podrobné informácie 
o kauze vrátane noviniek.
Koncom roka sme novému generál-
nemu prokurátorovi Jaromírovi Čiž-
nárovi napísali otvorený list. Vyzvali 
sme ho, aby sa prípadom zaoberal 
a zastavil dlhoročné porušovanie 
Hedviginých ľudských práv.

http://fairplay.blog.sme.sk/c/344994/Zo-statnej-kasy-tiekli-statisice-faktury-ostali-skryte.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/327884/Nebeske-stastie-Stefana-Harabina.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/328418/Ako-stat-ochrani-nahodny-vyber-sudcu-Piseme-si-s-ministrom.html
http://hedviga.fair-play.sk
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JUSTÍCIA
MONITORING ZASADNUTÍ SÚDNEJ RADY

Na rokovania Súdnej rady, ktoré sú 
od januára 2011 verejné, sme poctivo 
chodili aj v roku 2013. Sedem zasad-
nutí bolo v Bratislave, za ostatnými 
sme cestovali do Oščadnice, Stakčína 
a na Teplý vrch. Z každého stretnutia 
rady sme prinášali facebookové spra-
vodajstvo a poskytovali konzultácie 
médiám a diplomatom. Toto spravo-
dajstvo sa stalo kľúčovým zdrojom 
informácií pre médiá a iných opi-
nion lídrov.

Pravidelne sme kritizovali poruše-
nia zákona, rokovacieho poriadku 
a základných etických princípov. 
Pripravili sme výber Harabinových 
výrokov, ktoré sú podľa nás v rozpore 
s etikou sudcu. Zverejnili sme tiež 
prehľad najzaujímavejších momen-
tov zo zasadnutia rady, ktorý smutne 
ilustruje myšlienkový svet ľudí na 
čele slovenského súdnictva.

Upozornili sme aj na to, že členovia 
Súdnej rady boli pri diskusii o správe 
Európskej komisie uvedení do omylu, 
pretože mali na stole zle preložené 
podklady. Súdnu radu sme tiež varo-
vali, že na Najvyšší súd sa chystala 
poslať sudcu, ktorý figuruje v českej 
úplatkárskej kauze.

VOĽBA KANDIDÁTOV NA SUDCOV 
EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

V roku 2013 Súdna rada opakovane 
volila kandidátov na sudcu Európ-
skeho súdu pre ľudské práva v Štras-
burgu. Po prvej voľbe Štrasburg 
kandidátov Súdnej rady zamietol 
ako „nekvalifikovaných“. Spôsob ich 
výberu sme označili za „nedôstojný“ 
– Súdna rada si nedala ani tú náma-
hu, aby kandidátom kládla otázky 
a predstavila ich bližšie verejnosti. 
Vyzvali sme ju preto, aby voľbu uro-
bila transparentnejšou. Rada násled-
ne zverejnila podrobné životopisy 

http://fairplay.blog.sme.sk/c/337517/Hitparada-citatov-sudcovska-etika-v-podani-Stefana-Harabina.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/329549/Myslienkovy-svet-top-slovenskych-sudcov-5-citatov-zo-Sudnej-rady.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/333273/Harabin-uvazoval-o-najskorumpovanejsich.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/338192/U-nas-povolany-Harabinom-na-vrchol-do-Ciech-isiel-s-uplatkarom.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/338192/U-nas-povolany-Harabinom-na-vrchol-do-Ciech-isiel-s-uplatkarom.html
http://fairplay.blog.sme.sk/c/337853/Po-europskej-blamazi-ma-Sudna-rada-sancu-na-reparat.html
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kandidátov.

Po druhej voľbe sme vládu v petícii 
vyzvali, aby zvolených kandidátov 
na štrasburský súd neposielala. 
Prekážalo nám okrem iného aj to, že 
otázky pre uchádzačov vymýšľal iba 
Štefan Harabin bez vedomia ostat-
ných členov rady. Spochybnili sme 
tiež výber kandidátov. Niektorí z nich 
sa ľudsko-právnym témam nikdy 
nevenovali a so svojím profilom by 
sa nedostali ani na slovenský Ústav-
ný súd, ktorý by ako sudcovia európ-
skeho ľudsko-právneho súdu mali 
kontrolovať.

MONITOROVANÉ ZASADNUTIA SÚDNEJ 
RADY V ROKU 2013

22. január Bratislava

26. február Bratislava

28. marec Bratislava

16. apríl Bratislava

20 - 21. máj Oščadnica

20 - 21. jún Stakčín

18. júl Bratislava

24 - 25. september Teplý vrch

29. október Bratislava

2. december Bratislava

http://www.ekoforum.sk/peticia/vyzva-strasburg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523004531053629&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542186475802101&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theater
https://www.facebook.com/alianciafairplay/photos/a.201588063195279.48445.144866828867403/555292821158133/?type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562850503735698&set=a
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576931058994309&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590405844313497&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602293419791406&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634649806555767&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651549568199124&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669321009755313&set=a.201588063195279.48445.144866828867403&type=1&theate
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ŽIADOSTI O 
INFORMÁCIE A 
SÚDNE SPORY
Naša práca by sa nedala robiť bez 
desiatok infožiadostí, odvolaní, žalôb 
a niekedy, žiaľ, až súdnych sporov. 
V priemere pošleme na úrady jednu 
infožiadosť každý tretí deň.

 — Poslali sme 105 žiadostí o infor-
mácie 

 — Podali sme 11 odvolaní, ktoré sme 
využili najmä v investigatíve 

 — Podali sme žalobu na súd, pretože 
nám Generálna prokuratúra od-
mietla sprístupniť mená a funkč-
né zaradenie prokurátorov 

 — Podali sme návrh na podanie 
disciplinárneho návrhu na pred-

sedníčku Ústavného súdu Ivettu 
Macejkovú za jej vyhlásenia na 
adresu novinára Mariána Leška 

 — Prehrali sme súdny spor s Najvyš-
ším kontrolným úradom, ktorý 
nám nechcel dať informácie o 
nástenkovom tendri. V odôvod-
není rozsudku na nás sudcovia 
dokonca zaútočili, že zneužíva-
me zákon na kritizovanie úradov 
a na nezmyselné spory 

 — Vyhrali sme spor, ktorý potvrdil, 
že sudcovia nesmú občanom za-
kázať použiť záznam zo súdneho 
pojednávania. Za pravdu nám dal 
až Ústavný súd

http://www.scribd.com/doc/197704213/Disciplinarny-navrh-1-Ivetta-Macejkova-4-9-2013
http://fairplay.blog.sme.sk/c/330228/Ako-sa-rozsudok-Najvyssieho-sudu-zmenil-na-sokujuci-osobny-utok.html
http://www.fair-play.sk/pdf/130228_rozsudok_NS.pdf
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LEGISLATÍVNE 
NÁVRHY

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM 
OBSTARÁVANÍ

Začiatkom roka bola do parlamentu 
predložená obrovská novela zákona 
o verejnom obstarávaní.

Novela podľa nás vytvárala „diery“, 
ktoré by sa dali zneužiť pri smero-
vaní zákaziek k vopred vybraným 
firmám, k diskriminácii súťažiacich 
alebo k nižšej efektivite celého pro-
cesu. Nadviazali sme preto na našu 
prácu z roku 2012 a ministrovi vnútra 
poslali niekoľko desiatok návrhov na 
zlepšenie zákona.

Na ministerstve sme potom na via-
cerých stretnutiach hodiny podrob-
ne vysvetľovali riziká, ktoré novela 
prináša. Niektoré pripomienky mi-

nisterstvo akceptovalo (napr. výhra-
du voči zavedeniu tzv. strategickej 
zákazky), no niekoľko (aj závažných) 
nie.
   
O náš pohľad na legislatívne zmeny 
sa aktívne zaujímali aj viaceré veľvy-
slanectvá, inštitúcie Európskej komi-
sie, AmCham a niektoré slovenské 
médiá.

NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM 
PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

V apríli ministerstvo spravodlivosti 
oznámilo úmysel pripraviť novelu 
infozákona. Malo ísť o najrozsiahlej-
šiu úpravu tohto kľúčového nástroja 
občianskej kontroly od jeho schvále-
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ZÁKON O VOĽBÁCH A VOLEBNÝCH 
KAMPANIACH

Ministerstvo vnútra v roku 2013 
pripravovalo nové zákony o voľbách 
a volebných kampaniach. V pracov-
ných skupinách na ministerstve sme 
navrhovali zmeny, ktoré považujeme 
za nevyhnutné pre otvorený a funkč-
ný priebeh kampaní a samotných 
volieb. V pripomienkovom konaní 
sme upozornili na desiatky nedostat-
kov, ktoré mohli vážne ohroziť kon-
trolu a férovosť volieb. Ministerstvo 
najprv zákony stiahlo na prepraco-
vanie, potom ich však znovu vrátilo 
do parlamentu. V ich sledovaní sme 
pokračovali aj v roku 2014.  

nia v roku 2000. 

V priebehu roka sme absolvovali 11 
celodenných rokovaní na minister-
stve. Obrovské úsilie sme venovali 
najmä odmietaniu riešení, ktoré by 
zákon „oklieštili“ pod zámienkou 
boja proti „šikanovaniu“ samospráv, 
ktoré na zasadnutiach presadzovali 
zástupcovia ZMOS-u a niektorých 
úradov.

Okrem toho sme bojovali za sprísne-
nie pravidiel zverejňovania zmlúv, 
za rozšírenie informácií, ktoré sa 
musia povinne zverejňovať na webe, 
za presnejšie rámce pre sprístupňo-
vanie objemných verejných databáz 
a pod.
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OPEN DATOVÉ 
PROJEKTY
DATANEST.SK

Naša investigatívna databáza Data-
nest.sk beží už štvrtý rok. Aj v roku 
2013 prinášala verejnosti nové dáta 
o tokoch štátnych peňazí do súk-
romných rúk - prevažne o dotáciách, 
umeleckých grantoch, financovaní 
politických strán a čerpaní eurofon-
dov. Vo veľkej miere tým komukoľvek 
zjednodušuje investigatívnu a analy-
tickú prácu pri kontrole hospodáre-
nia štátu. 

V uplynulom roku sme na Dataneste 
sprístupnili alebo zaktualizovali 29 
datasetov. Tie sme sa snažili ľuďom 
priblížiť napr. cez  mapu kultúr-
nych dotácií v regiónoch. Na dáta 
sme upozorňovali aj na sociálnych 
sieťach a v diskusiách k aktuálnym 
témam na spravodajských serveroch.

Tešíme sa, že sa Datanest.sk stal 

overeným príkladom open data ini-
ciatívy na Slovensku. Od roku 2012 sa 
jeho pozícia mierne mení. So spus-
tením vládneho portálu data.gov.
sk čiastočne prestal suplovať úlohu 
štátu, ktorý by mal vlastné dáta pro-
aktívne poskytovať sám. Data.gov.sk 
však aj dva roky po spustení poskytu-
je iba obmedzený súbor dát s praktic-
ky nulovým prekrytím na Datanest. 
Celosvetový trend vlád zverejňovať čo 
najviac informácií vo vlastnej réžii 
naznačuje, že sa to môže zmeniť. 
Datanest by sa tak postupne mohol 
vzdať svojej neľahkej úlohy jedného z 
hlavných zdrojov otvorených dát na 
Slovensku. Veríme, že tým získame 
viac priestoru na samotnú investiga-
tívnu prácu s dátami.

Rovnako ako v minulosti sú všetky 
dáta na Dataneste bezplatne prístup-
né na webe. Stiahnuť si ich (aj pro-
stredníctvom API) môžu aj analytici 

http://www.datanest.sk
http://www.datanest.sk
http://kdt.kvizy.sk/
http://kdt.kvizy.sk/
http://data.gov.sk/
http://data.gov.sk/
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a programátori, ktorí by ich chceli 
použiť vo svojich aplikáciách.

ZNAŠICHDANÍ.SK

Projektu ZNašichDaní.sk priniesol 
rok 2013 začiatok výrazných zmien. 
Vyhľadávač umožňujúci overiť, aké 
úspešné sú v získavaní štátnych 
zákaziek firmy s konkrétnymi pod-
nikateľmi a manažérmi, prešiel po 
troch rokoch existencie technickými 
zmenami a pripravuje sa na grafický 
redizajn. Vo výsledku bude poskyto-
vať kvalitnejšie dáta zrozumiteľnej-
šou formou a do budúcna umožní 
jednoduchší rozvoj funkcionality.

OTVORENÉZMLUVY.SK

Webový projekt otvorenezmluvy.sk 
umožňuje širokej verejnosti kontro-
lovať štátne zmluvy. Projekt, ktorý 
prevádzkujeme spolu s Transparency 
International Slovensko, funguje od 
októbra 2011. Po dvoch rokoch ne-
ustáleho vývoja a vylepšovania funk-
cionality sme mali vlani možnosť 
sústrediť sa viac na zvyšovanie pove-
domia o projekte a jeho užitočnosti.

Zorganizovali sme napr. tréningy 
v redakciách veľkých slovenských 
médií, na ktorých sme novinárom 
ukázali možnosti Otvorených zmlúv. 
Tie sú vďaka špecializovanej funkcio-
nalite pre investigatívu a analytiku 
podstatne vhodnejšie než vládny 
Centrálny register zmlúv.

Zorganizovali sme tiež súťaž Ušetri 
štátu milión, ktorej úlohou bolo mo-
tivovať občanov, aby nám poslali tipy 
na nevýhodné zmluvy. Tie najlepšie 
sme odmenili a ďalej skúmali - práve 
vďaka týmto podnetom sa  napríklad 
ukázalo, že v niekoľkých susedných 
obciach sa nakupovali drahé autá na 
čistenie ciest. Napriek tomu, že obce 
spolu spravujú menej ako 50 km 
ciest. Podarilo sa tiež upozorniť na 
chýbajúce prílohy k vyše miliónovej 
zmluve Slovenskej technickej univer-
zity.

Do fungovania projektu sa snažíme 
zapojiť aj iný typ publika - programá-
torov a analytikov, ktorí môžu mať 
záujem o dáta z Otvorených zmlúv 
a do budúcna môžu prispieť k zlep-
šovaniu funkcionality. S nimi sme 
v júni absolvovali workshop v hac-
kerspace Progressbar, na ktorom sa 
podarilo vyriešiť viacero praktických 
problémov pri práci so zmluvami.

Pre naše open data projekty sme v uplynulom roku začali pripravovať 
novú dlhodobú stratégiu. Cieľom je rozvíjať projekty tak, aby nielen 
udržali krok s aktuálnymi trendmi, ale pomohli posúvať hranice a 
preskúmavať nové možnosti. Hlavnou prioritou ostáva ich užitočnosť 
pre praktický boj s korupciou.

http://znasichdani.sk/
http://www.otvorenezmluvy.sk
http://otvorenezmluvy.sk/
http://www.crz.gov.sk/
http://usetristatu.sk/
http://usetristatu.sk/
http://usetristatu.sk/vysledky.html
https://www.facebook.com/events/555123061193026/
https://www.facebook.com/events/555123061193026/
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BIELA VRANA
V roku 2013 sme spolu s VIA  IURIS 
priniesli už 6. ročník ocenenia Biela 
Vrana. Ocenenie je určené ľuďom, 
ktorí ukázali občiansku odvahu a po-
tlačili osobné záujmy v mene verej-
ného prínosu, hodnôt či princípov.

Bielymi Vranami 2013 sa stali:

VLADIMÍR CRMOMAN

učiteľ a jeden z lídrov iniciatívy, kto-
rá poukazuje na plytvanie v rezorte 
školstva a snaží sa, aby zaň vinníci 
niesli zodpovednosť.

OTO ŽARNAY

učiteľ, ktorý upozornil na podozri-
vé účty za právne služby, ktoré jeho 
škola platila. Keď nedostal uspokojivé 
vysvetlenie, obrátil sa na zriaďovate-
ľa školy. Neskôr bol vyhodený a dlho 
si nevedel nájsť prácu.

MARIANA VAVROVÁ

bývalá pracovníčka Sociálnej poisťov-
ne, ktorá sa postavila voči internému 
nariadeniu určujúcemu vypláca-
nie dôchodkov bývalým policajtom 
a vojakom. Podľa nej nemal oporu 
v zákone. Neskôr dostala výpoveď.

KATARÍNA ŠIMONČIČOVÁ

(ocenenie za dlhodobý prínos) – 
ochranárka, ktorý sa celý život venu-
je záchrane stromov vo výrubových 
konaniach. Mnohí ju preto volajú 
„strombudsmanka“. Zažila zastrašo-
vanie, snahy o podplácanie aj fyzický 
útok.

O laureátoch rozhodovala prvý raz 
nielen porota ale aj Rada Bielej Vra-
ny. Slávnostné odovzdávanie prebeh-
lo v KC Dunaj už tradične 17. novem-
bra na výročie Nežnej revolúcie. Biele 
Vrany prišlo podporiť viac ako 250 

http://www.bielavrana.sk
http://www.bielavrana.sk
http://www.bielavrana.sk/rada.php
http://www.bielavrana.sk/rada.php
http://www.bielavrana.sk/vbv2013_BV_odovzdavanie.php
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ľudí. Laureáti tak mohli zažiť aj po-
tlesk a poďakovanie - nielen odvetu 
a kritiku, ktorej bývajú neraz vysta-
vení.

Okrem diskusií s vranami, bol vďaka 
našim kamarátom z festivalu Poho-
da večer spojený aj s úžasnou hud-
bou s bielovranovským rozmerom. 
Zahrali iránske sestry Hoda a Nura 
Jahanpour, akordeónové eso Mário 
Bihári a gadjo.cz.

V máji, júni a septembri sme sa zú-
častnili troch milých podujatí - Cir-
kul´art, Vianoce v lete a Dobrý trh. 
Sme radi, keď sa môžeme s ľuďmi 
rozprávať o bielych vranách a popri 
tom predajom tričiek, zápisníkov 
a bublifukov získať peniažky na pod-
poru ocenenia.

Počas celého roka sme boli spolu 
s VIA IURIS v úzkom kontakte s  biely-
mi vranami a ak potrebovali, poskyt-
li sme im alebo našli právnu alebo 
inú pomoc. Zuzke Melicherčíkovej 
sme pomáhali so zbierkou na obno-
vu podpálenej drevenice bielej vrany 
Ivana Cehelského. V máji sme pár 
dní pomáhali drevenicu opravovať  
a neskôr sme rozbehli koordináciu 
ďalších dobrovoľníkov na stavbe.

Na jeseň sme spolu s fotografom 
Ctiborom Bachratým navštívili a 
vyfotografovali väčšinu Bielych Vrán. 
Ich portréty dokončíme a vystavíme 
v roku 2014.

F O T O :  J U R A J  K O V Á Č I K

http://commerce.fair-play.sk/tricka/
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/757
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POLITIKAOPEN
Politikaopen je unikátnym priesto-
rom, kde môžu politici a kandidáti 
už 5 rokov zverejňovať podrobné 
informácie o svojom majetku a väz-
bách nad rámec deravého zákona. 
Na rozdiel od oficiálnych majetko-
vých priznaní sa tak verejnosť dozvie 
nielen to, že politik vlastní „dom“, 
ale aj kde ten dom stojí, aký je veľký 
a koľko stál. Cieľom projektu je získať 
tak významnú podporu politikov, aby 
jeho štandardy mohli byť prenesené 
aj do zákona.

V roku 2013 bolo do politikaopen 
zapojených takmer 300 politikov 
a kandidátov. Okrem iného aj vyše 25 

poslancov parlamentu, ombudsman-
ka Jana Dubovcová, expremiérka 
Iveta Radičová, primátor hlavného 
mesta Milan Ftáčnik a viacero sta-
rostov. 

http://www.politikaopen.sk
http://www.politikaopen.sk/frontend/users/297
http://www.politikaopen.sk/frontend/users/54
http://www.politikaopen.sk/frontend/users/511
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DISKUSIE
A EVENTY
NEFORMÁLNA KONFERENCIA NETWORK

V polovici marca sme v design fac-
tory zorganizovali 1. ročník nefor-
málnej konferencie Network. Cítili 
sme, že na Slovensku vznikajú skvelé 
nápady a iniciatívy, ktoré môžu zá-
sadne zmeniť našu krajinu. Do cesty 
sa im však stavia korupcia, zlé spra-
vovanie vecí verejných či mocenské 
záujmy. Rozhodli sme sa preto vy-
tvoriť priestor, kde sa tieto iniciatívy 
stretnú, vymenia si skúsenosti a náj-
du pomoc.

V prvej časti Networku sa predsta-
vilo 13 inšpiratívnych spíkrov, ktorí 
v krátkych dynamických prednáš-
kach hovorili o dôležitosti verejného 
priestoru, otvorených dátach, boji 
proti korupcii či o budovaní komunít. 

Medzi spíkrami bol aj nadšenec pre 
otvorené dáta Carl Christian Buhr, 
filozof a aktivista Fedor Blaščák, au-
tor Cynickej obludy Rado Ondřejíček, 
architekt Matúš Vallo alebo inves-
tigatívna novinárka Irene Jay Liu z 
agentúry Thomson Reuters.
Inšpiráciu a kreatívny potenciál 
z prvej časti sme zužitkovali v troch 
workshopoch, kde sme spolu s náv-
števníkmi hľadali nápady a odporú-
čania v témach ‚Mesto a jeho ľudia‘, 
‚Sila dát – ako ju využiť‘ a ‚Firmy 
a ich lídri‘.

Veľmi nás teší, že sa ľudia rozprávali 
a vymieňali si skúsenosti. Network 
premiešal skvelých ľudí, ktorí aj vďa-
ka nemu začali navzájom intenzív-
nejšie spolupracovať. 

http://network.fair-play.sk
https://www.scribd.com/doc/136659490/Sila-dat-ako-ju-vyu%C5%BEi%C5%A5-workshop
http://www.scribd.com/doc/136660072/Firmy-a-ich-lidri-workshop
http://www.scribd.com/doc/136660072/Firmy-a-ich-lidri-workshop
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VOĽBA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

Nevymenovanie Jozefa Čentéša za 
generálneho prokurátora spustilo 
vlnu kritiky a pobúrenia. Nechceli 
sme sa mlčky prizerať, ako dochádza 
k zneužívaniu moci a k ohrozeniu 
základov právneho štátu.

V januári a júli sme preto pripravili 
dve verejné debaty, kde sme sa pýtali 
na to, čo môžeme robiť proti tomu, 
ak politická a finančná moc ohrozuje 
justíciu.

Naše pozvanie prijali ombudsmanka 
Jana Dubovcová, právnik Jozef Vozár, 
komentátor Marián Leško, advokát 
a bývalý prokurátor Roman Kvas-
nica, expert na ústavné právo Peter 
Kresák a advokát Jozefa Čentéša 
Peter Kubina.

V deň voľby nového generálneho 
prokurátora sme pred parlamentom 
zorganizovali protest „Nevalcujte 
Ústavu, nevoľte generálneho proku-
rátora“. Nesúhlasili sme s tým, že 
poslanci volili nového kandidáta bez 
toho, aby bolo jasné, či platne zvole-
ným kandidátom nie je Jozef Čentéš. 
Symbolom protestu bol parný valec, 
ktorý pripomína pošliapavanie Ústa-
vy za vlády Vladimíra Mečiara. 

SLOBODA MÉDIÍ NA SLOVENSKU

Rok 2013 priniesol viacero káuz 
a súdnych rozhodnutí, ktoré ohrozili 
slobodu médií na Slovensku. Žaloby 

voči novinárom a miliónové žiadosti 
o odškodnenie zo strany politikov či 
sudcov môžu viesť až k autocenzúre 
a bankrotu slovenských médií, čo by 
malo fatálny vplyv na verejnú kon-
trolu.

Keďže nám chýbala poctivá verejná 
diskusia, pripravili sme počas roka 
dve debaty. Na tej májovej sme v 
Open Gallery spolu s ombudsman-
kou Janou Dubovcovou, právnikom 
Tomášom Kamencom a novinárom 
Tomom Nicholsonom hovorili najmä 
o tom, že rozhodnutia našich súdov 
často zanedbávajú princípy, ktoré po-
važuje za dôležité Európsky súd pre 
ľudské práva v Štrasburgu. Diskusia 
vychádzala z právnej analýzy, ktorú 
pre nás o slobode médií vypracoval 
práve Tomáš Kamenec.

Druhá debata sa konala v novembri 
v rámci festivalu Jeden svet. Pozva-
nie do nej prijali sudca Krajského 
súdu Dušan Čimo, generálny riadi-
teľ vydavateľstva Petit Press Alexej 
Fulmek, zástupkyňa šéfredaktora 
týždenníka TREND Zuzana Petková a 
poslanec NR SR a člen Ústavnopráv-
neho výboru NR SR Otto Brixi.

TUNELOVANIE VOJENSKÝCH 
SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB

Jednou z najväčších káuz roku 2013 
bolo možné tunelovanie Vojenských 
spravodajských služieb. Aj v tomto 
prípade chýbala kvalitná verejná 

http://vimeo.com/67340872
http://www.scribd.com/doc/144662922/Ohrozuju-sudy-slobodu-medii-pravna-anal%C3%BDza-vybran%C3%BDch-faktorov-v-Slovenskej-republike


26

debata s ľuďmi, ktorí prostrediu 
tajných služieb rozumejú. Disku-
tovať sme preto pozvali bývalého 
spravodajského dôstojníka Vladimí-
ra Suchodolinského, ktorého tajná 
správa kauzu odštartovala, novinára 
Toma Nicholsona, ktorý sa „tajným“ 
dlhodobo venuje, novinára Mirosla-
va Kerna a bývalého prokurátora a 
právnika Romana Kvasnicu. Chceli 
sme poznať aj názory zodpovedných 
- ministra obrany i špeciálnej proku-
ratúry. Tí však účasť odmietli.
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KONFERENCIE, 
PODUJATIA, 
VZDELÁVANIE

 — V máji sme naše projekty predsta-
vili na americkej protikorupčnej 
konferencii TransparencyCamp 
vo Washingtone DC, ktorú organi-
zovala prestížna Sunlight Founda-
tion. 

 — V polovici júna sme sa zúčastnili 
konferencie Big Tent V4 Innova-
tion Voice for Innovation vo Var-
šave, ktorú organizovala spoloč-
nosť Google. 

 — V septembri sme sa podieľali na 
príprave najväčšej medzinárod-
nej open data konferencie Open 
Knowledge Festival v Ženeve, 

ktorú organizovala britská Open 
Knowledge Foundation. 

 — Pre vyše 20 slovenských noviná-
rov sme zorganizovali workshop 
investigatívnej žurnalistiky posta-
venej na verejných dátach. Lekto-
rom bol renomovaný rumunský 
investigatívny novinár Paul Radu, 
ktorý ukazoval, ako rozkrývať 
cezhraničné korupčné schémy 
prostredníctvom informácií na 
webe. 

 — Zúčastnili sme sa mnohých dis-
kusií na školách a verejných 
podujatiach o korupcii a etike– 

http://transparencycamp.org/
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napr. v KaF Klube v Námestove, 
na strednej škole v Žiline, na 
kolokviu na Katedre politológie a 
európskych štúdií v Nitre a ďal-
ších. 

 — Boli sme v porote Novinárskej 
ceny, ktorú organizovala Nadácia 
otvorenej spoločnosti v Bratislave. 
Sedeli sme tiež v porote Českej no-
vinárskej ceny v kategórii Profesi-
onálna online žurnalistika. 

 — Boli sme členmi pracovnej skupi-
ny k novému akčnému plánu pre 
otvorené vládnutie na Slovensku 
pod záštitou splnomocnenca vlá-
dy pre občiansku spoločnosť. 

 — Poskytovali sme konzultácie 
mnohým domácim aj zahranič-
ným študentom, aktivistom a 
odborníkom, ktorí sa zaujímali o 
témy korupcie, transparentnosti 
a o fungovanie mimovládnych 
organizácií. 

 — Komunikovali sme s viacerými 
skupinami hodnotiteľov medziná-
rodných organizácií, ktoré vytvá-
rajú správy o rôznych oblastiach 
verejného života na Slovensku. 

 — Vystúpili sme na barcampe PDCS, 
ktorý sa venoval tomu, ako sociál-
ne siete menia svet mimovládok. 

 — V rámci spolupráce s chorvátskou 
mimovládnou organizáciou GONG 
sme vypracovali ‚best practices‘ 
analýzu protikorupčných aktivít 
občianskeho sektora v Európe. 

 — Vyskúšali sme si formát prezen-
tácie pecha-kucha. Najprv na Pe-
chaKucha Night Bratislava Vol. 23 
a neskôr na Filantropickej Pecha 
Kucha Night na festivale Pohoda. 

 — Podieľali sme sa na príprave 
druhého ročníka Reštart Sloven-
sko organizovaného Centrom 
pre Filantropiu, kde sme boli aj v 
porote súťaže. 

 — O otvorených dátach sme rozprá-
vali na NGO Day 2013 (Nadácia 
Pontis), na neformálnej konferen-
cii Jump 2013 (Voices) aj na e-De-
mocracy Day (Inštitút SGI). 

 — V polovici októbra sme v Brne vy-
stúpili na konferencii Projektovat 
a stavět, kde sme hovorili o zve-
rejňovaní zmlúv. 

 — Na začiatku novembra sme sa 
zúčastnili konferencie Policy re-
search, technology and advocacy 
converge v Prahe, kde sme hovo-
rili o využívaní technológií pre 
zvyšovanie transparentnosti. 

 — V decembri sme sa zúčastnili 1. 
Open Data Forum, ktorú organizo-
vali TREND a Datalan. 

 — Začiatkom roka sme tiež absolvo-
vali  viacero školení a tréningov 
PDCS o facilitácii, komunikácii a 
evaluácii.
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492
ALIANCIA FAIR-PLAY

500
Vyše 500 citáci í  v  médiách 
(komentáre a analýzy v celoštátnych 
mienkotvorných denníkoch, vyhlásenia 
pre t lač,  televíz iu a rozhlas,  televízne 
a rozhlasové diskusie. . .

BIELA VRANA

96
TWEETY

CITÁCIE
V MÉDIÁCH

188
ALIANCIA FAIR-PLAY

133
DATANEST

72
BIELA VRANA

FACEBOOKOVÉ 
STATUSY

VIDEIÍ

21
BLOGOV

19
NEWSLETTEROV

19

ČÍSLA

http://www.twitter.com/alianciaFP
http://twitter.com/Bielavrana
http://www.facebook.com/alianciafairplay
https://www.facebook.com/datanestsk
https://www.facebook.com/Bielavrana
http://www.youtube.com/fairplayalliance
http://fairplay.blog.sme.sk/
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FINANCOVANIE
ZDROJE PRÍJMOV V ROKU 2013

Inštitucionálnymi podporovateľmi 
Aliancie Fair-play v roku 2013 boli 
zahraničné nadácie Open Society In-
stitute a Trust for CEE. Spolu pokryli 
takmer 60 % nášho rozpočtu. Ďalším 
významným zdrojom financovania 
našich aktivít boli EEA Granty, kto-
ré pokryli viac ako 21 % rozpočtu. 
Ďalšími zdrojmi na podporu aktivít 
organizácie boli firmy, ktoré prispeli 
na chod organizácie takmer 7 %. Do-
máce nadácie nás podporili takmer 4 
% a ambasády 3 %. Z 2 % z daní sme 
uhradili necelých 2 % výdavkov. Dar-
mi, príspevkami od fyzických osôb a 
samofinancujúcimi aktivitami sme 
pokryli zvyšné 3 % rozpočtu.

V roku 2012 sme založili spoločnosť 
s ručením obmedzeným Fair-play 
Commerce, s. r. o., ktorej jediným 
vlastníkom je Aliancia Fair-play. Jej 
cieľom je úplne odčleniť samofinan-

cujúce aktivity od neziskových. Vý-
nos z podnikania má slúžiť na vykry-
tie rozpočtu Aliancie Fair-play – teda 
výhradne na dosahovanie programo-
vých cieľov Aliancie Fair-play.

Celkové tržby Fair-play Commerce, 
s. r. o. boli v roku 2013 takmer 8 800 
€. Dosiahli sme ich predovšetkým 
tvorbou analýz, školeniami a konzul-
táciami a predajom upomienkových 
predmetov. Naším najväčším klien-
tom bola audítorská firma Pricewa-
terhouseCoopers, ktorá predstavovala 
viac ako 90 % našich tržieb. V kon-
zorciu vedenom PWC Brusel poskytu-
jeme konzultácie Európskej komisii.

V roku 2013 Fair-play Commerce, 
s. r. o. začala s vydávaním kníh, s 
ktorými súvisela značná časť výdav-
kov – takmer 80 %. Účtovnú závierku 
Fair-play Commerce, s. r. o. zverejňu-
jeme na webe Aliancie Fair-play pri 
výročnej správe.
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Donorská organizácia Prenesené 
nevyčerpa-
né finančné 
prostriedky 
z minulých 
rokov

Výška grantu/
príjmu získaná 
v roku 2013

Zostatok ne-
vyčerpaných 
finančných 
prostriedkov  
prenesených 
do roku 2014

Krytie výdav-
kov vzťahujú-
cich sa k roku 
2013

Podiel na roz-
počte

Open Society Institute 2012 9 135,39 € 0,00 € 0,00 € 9 135,39 € 3,48 %

Open Society Institute 2013 vrátane kurzové-
ho zisku

0,00 € 99 398,53 € 584,10 € 98 814,43 € 37,69 %

Open Society Institute - granty na pokrytie 
cestovných nákladov vrátane kurzového zisku

0,00 € 274,95 € 0,00 € 244,76 € 0,09 %

Open Society Institute - Otvorené zmluvy                               
Celková výška získaného grantu vrátane 
kurz. zisku bola 19185,50 €. Na projekte sme 
spolupracovali s Transparency International 
Slovensko, ktorej finančná časť grantu vrátane 
kurzového zisku tvorí 7622,78 €

6 056,92 € 0,00 € 0,00 € 6 056,92 € 2,31 %

CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central 
and Eastern Europe

42 473,17 € 0,00 € 0,00 € 42 473,17 € 16,20 %

EEA Grants - Nadácia otvorenej spoločnos-
ti - projekt: Verejní činitelia pod občianskym 
drobnohľadom

0,00 € 105 000,00 € 55 466,13 € 49 533,87 € 18,90 %

EEA Grants - Nadácia Ekopolis - projekt: Biela 
Vrana

0,00 € 29 977,00 € 22 520,60 € 7 456,40 € 2,84 %

Západoslovenská energetika - dar z roku 2012 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 3,81 % 

Google 7 675,00 € 0,00 € 0,00 € 7 675,00 € 2,93 %

Nadácia Pontis - Dobrá krajina - Biela Vrana 0,00 € 733,61 € 0,00 € 733,61 € 0,28 %

Nadácia Pontis - Dobrá krajina - Pátrači 1 233,81 € 1 846,96 € 1 846,96 € 1 233,81 € 0,47 %

Nadácia Pontis - Fond pre transparentné 
Slovensko

9 315,00 € 1 035,00 € 0,00 € 10 350,00 € 3,95 %

Britská ambasáda 6 980,00 € 0,00 € 0,00 € 6 980,00 € 2,66 %

Kanadská ambasáda (vrátane kurzového zisku) 0,00 € 1 002,98 € 0,00 € 1 002,98 € 0,38 %

2 % z dane prijaté v roku 2013 (vrátane kredit-
ných úrokov)

0,00 € 15 469,99 € 11 091,47 € 4 377,88 € 1,67 %

GONG - tréning pre chorvátsku mimovládnu 
organizáciu

918,00 € 0,00 € 0,00 € 2 160,00 € 0,82 %

Open Knowledge Foundation - I. miesto - 
najlepšia opendata aplikácia

5 000,00 € 0,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 0,95 %

Príspevky od fyzických osôb a právnických 
osôb 

5 571,81 € 2 557,36 € 7 485,57 € 643,60 € 0,25 %

Členské príspevky 0,00 € 75,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 %

Iné - samofinancovanie (predaj tričiek Aliancie 
Fair-play), kreditné úroky, kurzové zisky, predaj 
majetku, preplatky a reklamácie)

0,00 € 566,98 € 528,38 € 38,60 € 0,01 %

Príjmy z predaja upomienkových predmetov 
Biela Vrana

0,00 € 1 301,02 € 564,39 € 736,63 € 0,28 %

Spolu 104 359,10 € 259 239,38 € 102 662,60 € 262 147,05 €

KRYTIE VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR-PLAY V ROKU 2013 PODĽA JEDNOTLIVÝCH ZDROJOV PRÍJMOV

* rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a vo výsledovke sú spôsobené tým, že v tabuľke vykazujeme krytie výdavkov a vo výsledovke sú uvedené výnosy organizácie. Ako 
príklad môžeme použiť spoluprácu s Gongom. V roku 2013 sme mali výdavky vo výške 2160 €. Gong nám však poslal iba priebežnú splátku 918 €. To znamená, že v tabuľke uvá-
dzame výdavok 2160 €, ale vo výsledovke sa uvádza suma 918 €.
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NÁKLADY
ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE  
FAIR-PLAY V ROKU 2013

Výdavky Aliancie Fair-play narást-
li oproti predchádzajúcemu roku o 
približne 40 000 €. Nárast výdavkov 
spôsobilo najmä navýšenie základ-
ného imania Fair-play Commerce, 
s. r. o., výdavky súvisiace so zmenou 
organizačnej štruktúry a zdvojná-
sobenie výdavkov na konzultácie s 
expertmi oproti roku 2012. Najväčšiu 
časť výdavkov v roku 2013, takmer  

70 %, predstavovali výdavky na ho-
noráre pre pracovníkov a dlhodobých 
spolupracovníkov. Ďalšími význam-
nými položkami presahujúcimi 5 % 
rozpočtu boli výdavky na konzultácie 
s externými expertmi v oblasti práva, 
IT, tlmočníci, programátori, grafi-
ci, umelci a pod. Ďalšiu významnú 
položku tvorili výdavky na nájomné 
vrátane energií a služieb, pretože 
Aliancia Fair-play nevlastní žiaden 
nehnuteľný majetok a priestory si 
prenajíma.
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Výdavky Suma

Honoráre pre pracovníkov a dlhodobých spolupracovníkov 179 854 €

Nájomné vrátane energií a služieb 14 592 €

Kancelárske potreby, drobný majetok, vybavenie 4 522 €

Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné) 2 031 €

Web, IT (domény, hosting servera, softvér, IT vybavenie) 3 069 €

Konzultanti, experti, tlmočníci, grafici, programátori, umelci 16 376 €

Cestovné náhrady za dopravu, ubytovanie, diéty 6 693 €

Občerstvenie na podujatiach, eventoch a pracovných stretnutiach 3 013 €

Organizovanie eventov, diskusií, súťaže a iných podujatí 7 015 €

Tlačiarenské služby 453 €

Účtovný audit 2 003 €

Školenia, kurzy a vzdelávanie 3 890 €

Coaching pri zmene organizačnej štruktúry 6 700 €

Navýšenie základného imania Fair-play Commerce, s. r. o. 10 818 €

Nákup tovaru určeného na predaj 513 €

Ostatné * 606 €

Spolu 262 147 €

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR-PLAY V ROKU 2013 PODĽA ÚČELU POUŽITIA

* ostatné výdavky: bankové poplatky a provízie, debetné úroky, daň z úrokov, poplatky a kolky, kurzové straty, poistenie atď.

** rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené tým, že v tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2013 a vo výsledov-
ke sú vykázané náklady organizácie. Napríklad odpisy vo výške 1140,30 € sú nákladom, ale organizácia ich v roku 2013 nehradila, takže neboli 
výdavkom. Alebo naopak, organizácia uhradila v roku 2013 antivírovú ochranu ESET na dva roky vo výške 380 €, teda výdavok bol 380 €, ale do 
nákladov sa dostane iba pomerná časť pripadajúca na dané účtovné obdobie, v tomto prípade polovica - 190 €.

VÝDAVKY ALIANCIE FAIR-PAY V ROKU 
2013 PODĽA PROJEKTOV

Najväčšiu časť výdavkov v roku 2013 
tvorili strešné výdavky celej organi-
zácie - takmer 40 %. Sú to spoločné 
výdavky ako nájomné, účtovník, 
asistent, koordinátor, IT technik, au-
dit a pod. Projekt investigatíva, ktorý 
zahŕňal projekty watchdog a justícia, 
tvoril spolu cez 22 % rozpočtu. Sko-

ro 18 % výdavkov išlo na open data 
projekty – datanest.sk, znasichdani.
sk a otvorenezmluvy.sk. Výdavky na 
ocenenie Biela Vrana tvorili takmer 
7 % rozpočtu. Približne po 4 % tvorili 
výdavky na samofinancujúce aktivi-
ty, usporiadanie neformálnej konfe-
rencie Network a na zmenu organi-
začnej štruktúry. Výdavky na ostatné 
projekty boli pod 1 % rozpočtu.
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Výdavky Výška sumy

Celoinštitucionálne výdavky 104 753 €

Investigatíva a watchdog, justícia 58 535 €

Open Data projekty - Datanest, Z našich daní, Otvorené zmluvy 46 996 €

Biela vrana 17 733 €

Politikaopen 236 €

Samofinancovanie 11 084 €

Network 10 394 €

Gong* 2 160 €

Právna analýza 1 220 €

Zmena organizačnej štruktúry 9 036 €

Spolu ** 262 147 €

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR-PAY V ROKU 2013 PODĽA PROJEKTOV

* realizácia tréningu k využívaniu Datanestu a analýza európskych protikorupčných MVO pre chorvátsku organizáciu GONG

** rozdiely medzi vykázanými číslami v tabuľke a výsledovke sú spôsobené tým, že v tabuľke vykazujeme výdavky v roku 2013 a vo výsledov-
ke sú vykázané náklady organizácie. Napríklad odpisy vo výške 1140,30 € sú nákladom, ale organizácia ich v roku 2013 nehradila, takže neboli 
výdavkom. Alebo naopak, organizácia uhradila v roku 2013 antivírovú ochranu ESET na dva roky vo výške 380 €, teda výdavok bol 380 €, ale do 
nákladov sa dostane iba pomerná časť pripadajúca na dané účtovné obdobie, v tomto prípade polovica, teda 190 €. 

Účel použitia Výška sumy Spôsob použitia

Právo na informácie - Projekt Datanest 1 685,00 € Expert na technologické projekty

Ochrana ľudských práv - Investigatíva a watchdog 817,52 € Junior expert na investigatívu a watchdog

Ochrana ľudských práv - Projekt Biela Vrana 635,00 € Expert na organizovanie Bielej Vranyv

495,00 € PR Bielej Vrany

746,00 € IT podpora a grafika

Spolu 4 378,52 €

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV ALIANCIE FAIR-PLAY HRADENÝCH V ROKU 2013 Z “2 %”

FINANCOVANIE ALIANCIE FAIR-PLAY  
Z „2 %“ V ROKU 2013

Časť výdavkov Aliancie Fair-play v 
roku 2013 bolo hradených z 2 %, ktoré 
organizácia prijala v tom istom roku. 
Celková výška prijatých 2 % bola 15 

469,35 €, z toho 4 378,52 € pokrývalo 
výdavky vzťahujúce sa na rok 2013. 
Zvyšné finančné prostriedky v sume 
11 090,83 € + 0,64 € získaných z kre-
ditných úrokov na bankovom účte 
bude organizácia čerpať v roku 2014.
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INDIVIDUÁLNI DARCOVIA V ROKU 2013

Aj v roku 2013 získala Aliancia Fair-
play finančné prostriedky na svoje 
aktivity od individuálnych darcov. 
Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Meno Suma

Attila Molnár 100,00 €

Radko Štulrajter 240,00 €

Daniela Husovská 240,00 €

Jozef Kučerák 800,00 €

Martin Hurtoň 45,00 €

Ostatné dary spolu 1019,36 €

Spolu 2444,36 €

DARCOVIA

Podľa vnútorných pravidiel platných v čase prijímania darov, povinne zverejňujeme meno, priezvisko a mesto trvalého bydliska darcu, ktorý 
Aliancii Fair-play venoval viac ako 1 000 €. Osobitne uvádzame aj mená darcov, ktorí nám darovali menej ako 1000 € a súhlasili so zverejne-
ním. Ostatných darcov, ktorí nám darovali menej ako 1000 € a nemáme ich súhlas so zverejnením, uvádzame v súhrnnom riadku „Ostatné dary 
spolu“.

Pri všetkých darcoch sme vyvinuli primerané úsilie, aby sme overili, že dar nepochádzal od politika alebo osoby úzko prepojenej s politickou 
stranou.
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ĽUDIA
V roku 2013 tvorilo náš tím 13 ľudí. 
Niektorí venovali Aliancii takmer 
všetok čas, iní nám ako brigádni-
ci pomáhali pár hodín týždenne. 
Okrem toho sme od jesene mali 2 
stážistov a mnohých dobrovoľníkov. 
Na externej báze sme tiež spolupra-
covali s desiatkami odborníkov, kon-
zultantov a spolupracovníkov.

ZÁKLADNÝ TÍM ALIANCIE FAIR-PLAY

Zuzana Wienk, Rastislav Diovčoš, 
Peter Kunder, Ivan Gaža, Fero 
Pauliny, Lucia Buranová, Eva 
Vozárová, Pavol Lacko, Soňa 
Trebatická (do marca), Eva Viteková 
(od apríla do septembra), Zuzana 
Tichá (október), Mirka Grófová (od 
novembra), Samuel Kováčik, Michal 
Kovaľ (do marca), Jakub Čevela, 
Lukáš Jankovič

SPOLUPRACOVNÍCI

Nikol Brúderová, Tereza Michalová

STÁŽISTI

Max Steuer
Barbora Majdišová

DOBROVOĽNÍCI

Jana Šuleková, Jaroslav Tonhauser, 
Lenka Zagibová, Ladislav Hudák, 
Janka Homová, Tibor Môcik, Lenka 
Brezinová, Andrea Klimčová, Ján 
Teťák, Anna Malejčíková, Michaela 
Šuhajdová, Lenka Hložková, Soňa 
Richnáková, Zuzana Prčinová, Jozef 
Hrin, Ladislav Kabáth
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ĎAKUJEME
ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE

Ďakujeme všetkým organizáciám 
a inštitúciám doma i v zahraničí, 
s ktorými udružujeme pracovné 
kontakty.

 — Open Society Foundations
 — Nadácia otvorenej spoločnosti
 — Trust for Central and Eastern 
Europe

 — CEF – Stredoeurópska nadácia
 — Nadácia EKOPOLIS
 — Nadácia Pontis
 — VIA IURIS
 — Transparency International 
Slovensko

 — PDCS - Partners for Democratic 
Change Slovakia

 — Európska komisia
 — OECD
 — OBSE
 — UNDP
 — KC Dunaj
 — Firemný register
 — Spoločnosť pre otvorené 
informačné technológie

 — Gong - Záhreb
 — Progressbar Hackerspace
 — Sunlight Foundation
 — MANS
 — Čierna hora
 — Centrum pre filantropiu
 — Inštitút pre verejné otázky
 — Agentúra Pohoda
 — Festival Jeden svet
 — Transparency & Accountability 
Initiative
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Ďakujeme organizáciam a 
ištitúciam, ktoré prispeli k úspechu 
našich projektov alebo nás podporili 
prácou, službami, poskytnutím 
zvýhodnených cien či podporou pro 
bono.

 — Milk Studio
 — DIGMIA
 — NEWTON Media
 — STUDIO (design factory)
 — ESET
 — ADOM . M
 — denník SME
 — Voices
 — Projekt Fórum
 — BISLA
 — JANDL
 — ľudiaľuďom.sk
 — a4 - nultý priestor
 — Nezisková organizácia Neo 
(Cirkul‘art)

 — BONET Group
 — X-Tech Congressional and 
technical services

 — TEDx Bratislava
 — kontakt
 — Rada Mládeže Slovenska
 — The Spot
 — ZSE
 — pizza SEO
 — Občianske združenie Punkt
 — Nadácia Milana Šimečku
 — kaviareň Artforum
 — Ekofórum
 — Circulus

VEĽVYSLANECTVÁ

 — Veľvyslanectvo USA na Slovensku
 — Veľvyslanectvo Veľkej Británie na 
Slovensku

 — Veľvyslanectvo Holandského 
kráľovstva na Slovensku

 — Veľvyslanectvo Nórskeho 
kráľovstva na Slovensku

 — Veľvyslanectvo Kanady v Českej 
republike a na Slovensku

 — Veľvyslanectvo Fínska na 
Slovensku

 — Veľvyslanectvo Dánskeho 
kráľovstva na Slovensku

HUDOBNÍCI

Ďakujeme tiež hudobníkom, ktorí 
vystúpili na našich podujatiach.

 — Hoda Jahanpour
 — Nura Jahanpour
 — Mário Bihári
 — Tibor Holoda
 — Braňo Jobus
 — Jozef Lupták
 — gadjo.cz

MNOHÍ JEDNOTLIVCI

Ďakujeme aj všetkým jednotlivcom, 
ktorí podporili činnosť Aliancie
Fair-play. Pociťujeme za potrebné 
našu vďaku vyjadriť konkrétne aspoň
niektorým osobám. Sú nimi:

Martin „Shooty“ Šútovec, Michal 
Kaščák, Martin Jenča, Magdaléna 
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Feniková, Egon Gál, Juraj Kušnierik, 
Michal Habala, Ľubor Illek, Jano 
Suchal, Ben Pascoe, Monika 
Smolová, Zuzana Melicherčíková, 
Veronika Čukašová, Ľubica 
Gombalová, Jaroslav Spišiak, 
Martin Staňo (Ego_FM), Juraj 
Smatana, Natálka Kušnieriková, 
Rudolf Karafiát, Milena Prekopová, 
Vladimír Šárnik, Igor Pavelek, Fero 
Guldan, Matúš Kostolný, Rudo 
Dačo, Peter Mihálik, Paľo Žilinčík, 
Tina Čorná, Pavel Holländer, 
Zuzana Čaputová, Elena Bianchi, 
Milan Šagát, Miro Kocúr, Jana 
Dubovcová, Katarína Žitniaková, 
Kaja Miková, Tomáš Kamenec, Milan 
Novota, Eva Kováčechová, Marek 
Dobrovodský, Juraj Babjak, Michal 
Barla, Juraj Frank, Zolo Kiš, Tino 
Čikovský, Roman Kvasnica, Juraj 
Kováčik, Miriam Kejzlarová, Beáta 
Seberíniová, Vlado Michal, Ondrej 
Dostál, Tom Nicholson, Marián 
Leško, Martin Slávik, Roland Kyška, 
Dušan Pastorek, Peter Wilfling, Jozef 
Hašto, Tomáš Hudák, Juraj Bednár, 
Vladimír Kaštier, Zuzana Motúzová, 
Ján Hrubala, Mário Gešvantner, 
Ivan Ježík, Dušan Ondrušek, Anna 
Podlesná, Simona Rudavská, Sandra 
Stasselová, Oliver Kleinert, Dana 
Kleinert, Josef Šlerka, Dominika 
Belanská, Petra Nagyová, Lenka 
Križanová, Vladimír Crmoman, 
Miška Kučová, Ondrej Gallo, Tatiana 
Švrčková Vaniaková, Fedor Blaščák, 
Illah Van Oijen, Robo Šveda, Laco 
Oravec, Adriana Kemka, Tomáš Bella, 
Ján Štrasser, Milan Martin Šimečka, 
Tomáš Kramár, Pavol Ľupták, Janko 
Orlovský, Karol Sudor, Matúš Vallo, 

Filip Vagač, Matej Kurian, Ondro 
Starinský, Gábor Bindics, Jozef 
Lupták, Jozef Žaťko, Filip Struhárik, 
Juraj Kemka, Jozef Vozár, Peter 
Kresák, Andrej Lúčny, Vladimír 
Suchodolinský, Dušan Čimo, Alexej 
Fulmek, Zuzana Petková, Tomáš 
Kelley, Ctibor Bachratý, Zora 
Jaurová, Carl Christian Buhr, Rado 
Ondřejíček, Michal Cwiecek, Martin 
Kuštek, Igor Marko, Irene Jay Liu, 
Zora Pauliniová, Martin Pašiak, 
Nora Beňáková, Boris Strečanský, 
Ctibor Košťál, Martina Szabóová, 
Dana Retová, Ivan Lacko, Peter 
Medveď, Ján Roháč, Daniel Fischer, 
Eugen Gindl, Erik Láštic, Igor 
Polakovič, Lucia Sulíková, Viktória 
Mlynarčíková, Zuzana Neupauer, 
John Dale, Vladimír Špánik, Martin 
Haburaj, Lenka Hujdičová, Katarína 
Vydrová, Monika Jankovičová, Marek 
Gešo, Noro Brázda, Pavel Nechala, 
Paul Radu, Alena Pániková, Silvia 
Czuczorová, Lenka Surotchak, Pavel 
Hrica, Eugen Korda, Peter Kubina, 
Mária Kolíková, Táňa Hičárová, Mišo 
Macko, Dano Hromada, Dirk Slater, 
Jakub Kratochvíl, Michal Olah



41

Aliancia Fair-play
Smrečianska 21
811 05 Bratislava

Tel.: +421 220 739 919
Email: fairplay@fair-play.sk
Web: www.fair-play.sk

Facebook: facebook.com/alianciafairplay
Twitter: @alianciaFP

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

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

http://www.fair-play.sk
https://www.facebook.com/alianciafairplay
https://twitter.com/alianciaFP


Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

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

Číslo

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

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

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

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0
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Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 8 1 0 1 9 5 /SID     

 
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi alebo 
zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej 
jednotky 

Mgr. Zuzana Wienk 

Katarína Ďurková 

Vladimír Pirošík 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 

08.03.2002 

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

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) 

Štatutár – Mgr. Zuzana Wienk 

 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

Revízor – Peter Kunder 

 

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

Hlavná činnosť: 

- analýza a monitoring fungovania politických strán, vrátane ich financovania, vyhodnocovanie 
legislatívneho rámca v tejto oblasti, skúmanie spravodlivosti a efektivity volebných systémov, 

- navrhovanie riešení pre transparentný a kontrolovateľný systém politických strán, ale aj volebných 
pravidiel, 

- monitoring dodržiavania platných legislatívnych noriem v oblasti politického a verejného života, 

- vytváranie priestoru pre verejnú a mediálnu diskusiu o problematike politických strán formou 
organizovania seminárov, konferencií a tvorivých stretnutí, 

- informovanie verejnosti, odborníkov a médií o výsledkoch práce Aliancie prostredníctvom médií, 
tlačových materiálov, vzdelávacích programov a činností charakterizovaných ako verejný lobing, 

- analýza, monitoring mediálneho prostredia najmä so zameraním na nezávislosť a etiku médií, analýzu 
existujúcich mechanizmov, navrhovanie vlastných riešení, 

- vytváranie watch-dog čiže monitorovacích mechanizmov, vrátane využitia nástrojov investigatívnej 
žurnalistiky, vytváranie mechanizmov a podnetov pre samoreguláciu mediálneho prostredia, 
poskytovanie poradenstva pre médiá, 

- ochrana spotrebiteľov, 

- vzdelávanie a podporu vzdelávania. 
 

Podnikateľská činnosť: 
- predaj upomienkových predmetov 
 

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

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

Tabuľka k čl. I ods. 4  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov: 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2 12 

z toho  počet vedúcich zamestnancov  0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 

35 4 
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(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

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

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

ÁNO    

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

- Žiadne. Účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo  

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

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou  neobstarala 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  neobstarala 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  neobstarala 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  neobstarala 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  neobstarala 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom  neobstarala 

g) dlhodobý finančný majetok  neobstarala 

h) zásoby obstarané kúpou  obstarávacou cenou 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  neobstarala 

j) zásoby obstarané iným spôsobom  neobstarala 

k) pohľadávky  menovitá hodnota 

l) krátkodobý finančný majetok  menovitá hodnota 

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  menovitá hodnota 

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy menovitá hodnota 

p) deriváty nemá 

r)       majetok a záväzky zabezpečené derivátmi nemá 

 
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza 

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

- Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa počítajú v roku zaradenia s presnosťou na celé kalendárne mesiace počnúc 
mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania.  

- Doba odpisovania DHM - 48 mesiacov, spôsob odpisovania – rovnomerne, odpisová sadzba ¼,  

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

Opravné položky Rezervy 

áno  nie 

 

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

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

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

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

Tabuľka k čl. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 

Tabuľka č. 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 

a obdobnej 
činnosti 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 

majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 

nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

0  3548,13  0  0  0  0  3548,13  

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  

úbytky  0  0  0  0  0  0  0  

presuny               

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

0  3548,13  0  0  0  0  3548,13  

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0  3548,13  0  0      3548,13  

prírastky   0  0  0  0      0  

úbytky  0  0  0  0      0  

Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
0  3548,13  0  0      3548,13  

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

       

prírastky                 

úbytky                

Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
              

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
0  0  0  0  0  0  0  

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

0  0  0  0  0  0  0  

 

Tabuľka č. 2 

  Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnut. vecí 

Dopravné 
prostried-

ky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 

majetok 

Obst. 

dlhodob
. 

hmotné
ho 

majetku 

Poskyt 

predd. 
na dlho-

dobý 
hmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

0  0  0  12761,74  0  0  0  200  0  0  12961,74  

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

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

presuny                       

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
0  0  0  12761,74  0  0  0  200  0  0  12961,74  

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 

účtovného obdobia 

    0  9625,92  0  0  0  200      9825,92  

prírastky       0  1140,3  0  0  0  0      1140,3  

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

    0  10766,22  0  0  0  200      10966,22  

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

                      

prírastky                         

úbytky                        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

                      

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

0  0  0  3135,82  0  0  0  0  0  0  3135,82  

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0  0  0  1995,52  0  0  0  0  0  0  1995,52  

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

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. – nemá náplň 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, 
ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku: 

  

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

v ovládanej 
osobe 

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové 

cenné 
papiere 

držané do 
splatnosti 

Pôžičky 

podnikom 
v skupine a 

ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky 
na dlhodobý 

finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

5000                

Prírastky 10818                

Úbytky                 

Presuny                 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

15818                

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

                

Prírastky                 

Úbytky                 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

                

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
5000                

Stav na konci bežného účtovného 

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

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(v %) 
bežného 

účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Fair-play Commerce, s.r.o. 100% 100% 17805 5510,72 15818 5 000 

 

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

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Tabuľka k čl. III ods. 6  o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1 

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

účtovného obdobia 

Pokladnica 778,84 1513,63 

Ceniny 0 0 

Bežné bankové účty 31183,97 93791,59 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok 

  

Peniaze na ceste 0 -400 

Spolu 31962,81 94905,22 

 
Tabuľka č. 2 – nemá náplň 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie     

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku     

Krátkodobý finančný majetok spolu     

 
Tabuľka č. 3 – nemá náplň 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

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

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

Tabuľka k čl. III ods. 7  o vývoji opravných položiek k zásobám – nemá náplň 

Druh zásob 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
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Nedokončená výroba  a polotovary 
vlastnej výroby 

     

Výrobky       

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu      

 

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

Významné pohľadávky Opis  Suma 

Hlavná činnosť – Granty  
Nezinkasované fin. prostriedky z dvoch grantov, fin. prostriedky budú pripísané na 
účet v roku 2014 

2592 € 

Hlavná činnosť – Dotácie 
Nezinkasované fin. prostriedky z dvoch dotácií, fin. prostriedky budú pripísané na 
účet v roku 2014 

70513,16 € 

Podnikateľská činnosť - odberatelia 
Nezinkasované fin. prostriedky za 2 faktúry vystavené v roku 2013, uhradené budú 
v roku 2014 

34,95 € 

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

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

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

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Pohľadávky z obchodného styku      

Ostatné pohľadávky      

Pohľadávky voči účastníkom združení      

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      

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

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 73140,13 10 832,50 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 734,11 

Pohľadávky spolu 73140,13 11566,61 

 
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  

Opis Suma 

 časové rozlíšenie nákladov 

Ide o výdavky, ktoré vznikli v roku 2013, ale časť nákladov z nich sa vzťahuje na rok 
2014. Ide najmä o výdavky na poistenie, antivírus, predplatné literatúry, domény 

a prevádzku stránky  
683,53 

 príjmy budúcich období  0 

 

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

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

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  
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Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  

 nadačné imanie v nadácii 
     

 vklady zakladateľov      

 prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu      

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov      

Oceňované rozdiely z precenenia kapitálových účastín      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 0 0 0  0 

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0  0 

Ostatné fondy – Fond  Biela Vrana * 1006,15 1302,27 0  2308,42 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 7282,17 1411,21 1302,27  7391,11 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  264664,33 253111,01  11553,32 

Spolu 8288,32 267377,81 254413,28  21252,85 

 * Účtovná jednotka tvorí fond Biela Vrana – tento fond je určený na pokrytie výdavkov spojených s ocenením Biela Vrana. Tvorí sa z nerozdeleného HV min. 
rokov a čerpá sa v tých rokoch, v ktorých sa nepodarí získať dostatočné množstvo fin. prostriedkov od donorov.   

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

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 0 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov 1302,27 

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 108,94 

Iné   

Účtovná strata 0 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

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

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

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv 
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv – rezerva na audit 

2011,50  2011,30 0,2 0 

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

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

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

2% príspevok do literárneho fondu 0 32,87 32,87 0 

2% príspevok do fondu výtvarných umení  0 26,05 26,05 0 

Výhry v súťaži 0 900 900 0 

Poplatky úradu pre ochranu osobných údajov 0 100 100 0 

Poplatky miestny, úradom za zverejnenie informácií podľa zákona 211 0 8,15 8,15 0 

Poplatok obchodnému vestníku za zverejnenie použitých 2% 0 3,50 3,50 0 

Cestovné náklady pre osoby bez pracovno-právnej zmluvy 0 368,26 368,26 0 

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti 1834,50 766,86 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky spolu 1834,50 766,86 

 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

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

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka 1834,50 766,86 

Krátkodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1834,50 766,86 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 
a zostatok na konci účtovného obdobia, - nemá náplň 
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu – nemá náplň 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia   

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia   

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

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

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť 
Forma 

zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Krátkodobý bankový úver       

Pôžička       

Návratná finančná výpomoc       

Dlhodobý bankový úver       

Spolu       

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – nemá náplň 

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

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

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru     

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie 0 77960,79 0 77960,79 

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku     

grantu 93787,29 1935,22 93787,29 1935,22 

podielu zaplatenej dane 0 11091,47  11091,47 

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane     

Ostatné výnosy budúcich období 10571,81 1988,77 2500 10060,58 

 

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

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

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

4.  
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Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – nemá náplň 

Záväzok 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Istina Finančný náklad 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako päť rokov     

 
 

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

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Tržby z predaja tričiek  0 1360,41 

Tržby z predaja ost. materiálu 0 1 

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

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

výnosov 
Suma 

Príspevky pri jaté od FO 2 457,37 

Ostatné výnosy – odpis záväzku 23,80 

Príspevky prijaté od PO 100 

Členské príspevky  75 

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

Dotácie a granty Prenesené nevyčerpané 
finančné prostriedky z 

min. rokov 

Výška grantu/príjmu 
získaná v roku 2013 

Zostatok nevyčerpaných finančných 
prostriedkov  prenesených do roku 

2014 

Open Society Institute 2012 9 135,39 € 0,00 € 0,00 € 

Open Society Institute 2013  0,00 € 96 820,00 € 88,26 € 

Open Society Institute - granty na pokrytie cestovných nákladov  0,00 € 244,76 € 0,00 € 

Open Society Institute - Otvorené zmluvy  
Celková výška získaného grantu vrátane kurz. zisku bola 19185,50 €. 
Na projekte sme spolupracovali s Transparency International 

Slovensko, ktorej finančná časť grantu vrátane kurz. zisku tvorí 
7622,78 €)                                6 056,92 € 0,00 € 0,00 € 

CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 42 473,17 € 0,00 € 0,00 € 

EEA Grants - Nadácia otvorenej spoločnosti - projekt: Verejní činitelia 
pod občianskym drobnohľadom 0,00 € 105 000,00 € 55 440,19 € 

EEA Grants - Nadácia Ekopolis - projekt: Biela Vrana 0,00 € 29 977,00 € 22 520,60 € 

Západoslovenská energetika - grant z roku 2012 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Google 7 675,00 € 0,00 € 0,00 € 

Nadácia Pontis - Dobrá krajina - Biela Vrana 0,00 € 733,61 € 0,00 € 

Nadácia Pontis - Dobrá krajina - Pátrači 1 233,81 € 1 846,96 € 1 846,96 € 

Nadácia Pontis - Fond pre Transparentné Slovensko 9 315,00 € 1 035,00 € 0,00 € 

Britská ambasáda 6 980,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kanadská ambasáda  0,00 € 997,48 € 0,00 € 

2% z dane prijaté v roku 2013 (vrátane kreditných úrokov) 0,00 € 15 469,99 € 11 091,47 € 

GONG - tréning pre chorvátsku MVO 918,00 € 0,00 € 0,00 € 

Open Knowledge Foundation - I. miesto najlepšia opendata aplikácia 5 000,00 € 0,00 € 2 500,00 € 

Spolu  98 787,29 € 252124,80 € 93487,48 € 
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(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

 celková hodnota kurzových ziskov 2614,23 

 hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky 0 

 ostatné – kreditné úroky 5,33 

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

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

Spotreba materiálu 3816,41 

Spotreba energie 2313,53 

Cestovné 3245,26 

Náklady na reprezentáciu 3013,09 

Telekomunikačné služby a internet 1879,65 

Poštovné 157,45 

Web, hosting servera, it služby 1938,84 

Softvér 741,01 

Nájomné 12096,66 

Ubytovanie a cestovné náklady pre externých expertov a ost.  3447,70 

Mandátne zmluvy 170007 

Prenájom priestorov na tlačové besedy, diskusie a iné podujatia 2284,4 

Právne služby 2300,34 

Programátorské a grafické služby 8876,05 

Internetový marketing 1530 

Tlmočenie a preklady 1140 

Externé konzultácie 8744 

Semináre 2475,8 

Organizačné zabezpečenie eventov 1290,28 

Tlačiarenské služby 453,21 

Notárske služby 10,20 

Servisné služby 24 

Ostatné služby 7536,96 

Mzdové náklady 9284,63 

Zákonné soc. poistenie 1056,07 

Dane a poplatky (kolky, literárny fond, fond výtvarných umení, poplatok za smeti, úrad na ochranu osobných údajov  336,44 

Bankové poplatky a provízie 289,59 

Výhry v súťaži  900 

Dary –darovanie upomienkových predmetov 186,45 

Odpis pohľadávky – grantu za koncert pre všímavých 465,14 

Odpis DHM 1140,30 

Ostatné náklady 0,64 
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Právo na informácie - Projekt Datanest 18805,19 1685 

Ochrana ľudských práv -  Projekt Investigatíva a watchdog 27155 817,52 

Ochrana ľudských práv - Projekt Biela Vrana 12822,70 1876 

Právo na informácie - Projekt Otvorene zmluvy 120  

Právo na informácie - Politikaopen 2260  

Ochrana ľudských práv - Večer pre Zuzany 280  

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 11091,47 

 
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 

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

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

 celková hodnota kurzových strát 24,67 

 hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky 0 

 ostatné – debetné úroky 0,02 

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

v členení na náklady za: - nemá náplň 

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

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky – nemá náplň 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

 
 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

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

 

Čl. VI 
Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo 

servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.   

– nemá náplň 

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

druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú:  

- nemá náplň 

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

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

a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

- Nemá náplň 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

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

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

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






