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Konferencia Network – 
Spojenia pre ťažké časy a tých, ktorí menia okolie k lepšiemu 

 
V Bratislave, 19. 9. 2016 

 
 
Aliancia Fair-play prinesie v pondelok 26. septembra do Bratislavy druhý ročník 
konferencie Network. Konferencia s podtitulom „Spojenia pre ťažké časy“ má ambíciu 
prepojiť stovky reformátorov a aktívnych lídrov zo Slovenska či krajín V4, aby vedeli 
úspešnejšie meniť svoje okolie k lepšiemu a čeliť narastajúcim negatívnym trendom.  
 
„Aj verejný záujem a férovosť potrebujú silnú sieť obhajcov, aby sa na Slovensku 
presadili a stali stratégiou, ktorá sa vypláca“ povedala pre médiá zástupkyňa 
organizátorov Zuzana Wienk. Aliancia Fair-play preto na konferenciu pozvala aktívnych 
občanov, regionálnych lídrov, reformných úradníkov či predstaviteľov samospráv, 
akademikov, mladé talenty i šéfov významných slovenských firiem, ktoré sa rozhodli pre 
vysoké etické štandardy aj napriek nevýhodám. 
 
Konferencia v bratislavskej Starej Tržnici ponúkne celodenný program zložený z 9 
inšpiratívnych prednášok, 5 diskusií a 7 workshopov. Slovenskému publiku predstaví aj 
niekoľko významných zahraničných hostí. 
 
Patrí medzi nich napríklad Luke Ravenscroft, zástupca riaditeľa svetovo unikátnej 
verejnej britskej inštitúcie Behavioural Insights Team, ktorá šetrí štátu peniaze, znižuje 
podvody, či povzbudzuje ľudí k lepšiemu plateniu daní cez psychologické intervencie 
meniace správanie. Dán Lars Thuesen zase namiesto prinášania reforiem zvonka 
vyhľadáva a podporuje takzvaných pozitívnych deviantov, teda ľudí zvnútra komunít, 
ktorí už poznajú riešenia ťažkých existujúcich problémov. 
 
Do Bratislavy pricestuje aj česká štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová, ktorá vyšetruje 
najväčšie korupčné kauzy a bude hovoriť o tom, ako dosiahnuť zmenu kľúčových inštitúcií 
pre presadenie vymožiteľnosti práva. Ale napríklad aj 15-ročný Jakub Čech, ktorý už pár 
rokov podkuruje českým voleným zástupcom cez monitoring zastupiteľstiev a podávanie 
podnetov. 
 
Účastníci si vypočujú silné príbehy úspešných stratégií, pozrú si prednášky svetovo 
inšpiratívnych prístupov, zamyslia sa nad tým, ako zložité témy komunikovať masovému 
publiku aj mimo už presvedčené okruhy a porozmýšľajú, ako lepšie prepojiť Slovensko.  
 
Záujemcovia si môžu zakúpiť vstupenky na http://network.fair-play.sk/#listky 
Kompletný program a logistické informácie o konferencii nájdete na http://network.fair-
play.sk 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aliancia Fair-play 
Aliancia je nezávislé, nestranícke občianske združenie, ktoré od roku 2002 monitoruje 
verejnú správu a pozerá sa politikom na prsty. Zverejňuje prípady zneužitia funkcií a 
verejných peňazí. 
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Našimi partnermi pri príprave podujatia sú České Centrum Pro Investigativní 
Žurnalistiku, poľská Fundacja ePaństwo a  Alexa Noémi z Maďarska.  
 
Toto podujatie môže vzniknúť vďaka podpore: 
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