VÝROČNÁ
SPRÁVA
2015

EDITORIÁL
Úvodné slovo k našej výročnej správe za uplynulý rok bude trochu iné. Píšem ho totiž v situácii,
kedy výsledky parlamentných volieb 2016 prekreslili politickú mapu našej krajiny, a kedy je
väčšina spoločnosti rozčarovaná nad tým, čo sa deje. Trúfnem si povedať, že od čias mečiarizmu
nebola túžba po spravodlivosti, čistote politiky a rovnosti pred zákonom tak silná, ako je tomu
teraz.
Keď ľudia pociťujú, že právo neplatí pre všetkých rovnako a keď vidia, že politika nie je službou
verejnosti, ale podnikateľskou činnosťou, utiekajú sa k extrémnym riešeniam. Únava z demokracie a hlboká nedôvera vo verejné inštitúcie si vyberajú prvú vážnu daň.
Verím, že v zápase o charakter štátu má aj VIA IURIS zásadný prínos a krok za krokom robíme
našu spoločnosť demokratickejšou, slobodnejšou a (s)právnejšou. Snažili sme sa o to aj v roku
2015 a napriek tomu, že zmena sa deje pomaly, nevzdávame sa.
Napríklad, trvalo nám 6 rokov, kým sme presvedčili verejnosť, politikov a sudcov, že k dobrému výkonu sudcovského povolania je potrebný etický kódex, ktorý schválila Súdna rada SR
v decembri 2015. Vylepšili sme 9 zákonov, niektoré po viacročných prípravách a nekonečných
hodinách strávených analyzovaním a náročným presadzovaním ich úpravy. V uplynulom roku sme urobili samozrejme omnoho viac, o našich
aktivitách si prečítate na nasledujúcich stranách. Rád by však som
zdôraznil jedno:
Veríme v spájanie síl, pretože ako občianska spoločnosť stojíme proti obrovskej presile. Aj preto už 8 rokov spolu s Alianciou Fair-play
oceňujeme a pomáhame bielym vranám a aj preto sme spolu s Nadáciou Pontis, Nadáciou Zastavme korupciu a Inštitútom
SGI pripravili a spustili kampaň Štrngám za zmenu.
Naša iniciatíva pokračuje, pripojte sa k nám, vašu
podporu nesmierne potrebujeme.
Všetko, čo môžeme robiť, robíme vďaka našim
podporovateľom, ktorí nám nezištne venujú
svoje rady, finančné prostriedky, ale aj obrovskú morálnu podporu. V mene celého
tímu vám ďakujem, verím, že sme vás nesklamali v roku 2015 a nesklameme ani v ďalších
rokoch.

MILAN ŠAGÁT
výkonný riaditeľ

VIA IURIS VIAC AKO 20 ROKOV STOJÍ NA STRANE SPRAVODLIVOSTI A BOJUJE V KAUZÁCH, KDE MOCNÍ OHÝBA JÚ ZÁKON VO SVOJ PROSPECH. CHCEME, ABY PRAVIDLÁ PLATILI PRE VŠETKÝCH ROVNAKO. PRETO PODPORUJEME ÚČASŤ OBČANOV
NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH A PRESADZUJEME EFEKTÍVNE A ZODPOVEDNÉ FUNGOVANIE SÚDNICTVA, PROKURATÚRY A POLÍCIE.
Sme odborná organizácia, ktorá pri obhajobe a presadzovaní verejného záujmu využíva najmä
právne nástroje.
Pripravujeme a presadzujeme legislatívne zmeny, vypracúvame analýzy, zabezpečujeme konzultácie a zastupovanie ľudí v strategických kauzách, pomáhame bielym vranám, organizujeme
odborné konferencie, upozorňujeme na nespravodlivosť a naše myšlienky prezentujeme odbornej a širokej verejnosti.

2015 V SKRATKE

•

•

•

Vylepšili sme 9 zákonov. Napríklad
v novom súdnom správnom poriadku
sa nám podarilo presadiť široký prístup
verejnosti k súdom. Ľudia vďaka nám
získali účinný nástroj na ochranu životného prostredia, pretože môžu na súde
napadnúť úradné rozhodnutia a všeobecne záväzné nariadenia, ktoré majú
negatívny environmentálny dopad.
Aj vďaka nám majú sudcovia a sudkyne
konečne po 14 rokoch nový etický kódex! Jasne sformulované etické zásady
a ich dodržiavanie môže prispieť k zvýšeniu dôvery verejnosti v slovenské súdnictvo.
10 strategickým kauzám a 60 konzultáciám sme venovali viac ako 560 hodín
nášho času a expertízy. Aj vďaka tomu sa
nám v Pezinku spolu s 2 000 ľuďmi podarilo zastaviť investora, ktorý tu chcel

postaviť splyňovňu odpadov s neodskúšanou technológiou.
•

Sme historicky prvou občianskou organizáciou, ktorú súdna rada oficiálne požiadala o spoluprácu. Dôvodom bol náš
prieskum verejnej mienky, podľa ktorého je dôvera verejnosti v slovenské súdy
na historickom minime. Rada nás požiadala o spoluprácu pri zostavovaní nového prieskumu zameraného na príčiny
tak vysokej nedôvery, aby mohla robiť
adresnejšie kroky k zvyšovaniu dôvery.

•

Za účasti prezidenta SR sme už ôsmykrát
odovzdali ocenenia Biela vrana, v tomto
ročníku zdravotnej sestre Magdaléne Kovačovičovej a lekárovi Alanovi Suchánkovi, ktorí upozornili na predražený nákup
CT prístroja v piešťanskej nemocnici. Reportér Andrej Bán a kňaz Anton Srholec
boli ocenení za dlhodobý postoj.
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SUDCOVIA MAJÚ NOVÝ ETICKÝ KÓDEX

Kľúčom ku kvalitnému súdnictvu sú sudcovia. Preto presadzujeme jasné pravidlá a prísne kritériá pri výbere sudcov
a stanovenie hraníc pri výkone ich funkcie v podobe etického kódexu a funkčného disciplinárneho súdnictva.

Sudcovia majú nový etický kódex
Keď sme sa pred 6 rokmi začali venovať sudcovskej etike, bola to pre Slovensko neznáma
téma. Za ten čas sme urobili množstvo aktivít,
aby sme ju dostali do povedomia sudcov,
odborníkov a širokej verejnosti. Organizovali
sme medzinárodné konferencie, odborné semináre s renomovaným americkým profesorom práva Jimom Moliternom, spracovali sme
odbornú publikáciu, Súdnej rade i ministrovi
spravodlivosti sme adresovali množstvo výziev. V decembri 2015 súdna rada konečne
schválila nové zásady sudcovskej etiky.

Vďaka nám sa v odborných kruhoch stala
profesijná sudcovská etika živo diskutovanou témou, ktorá sa dostala až do Ústavy SR.
Po 14 rokoch Súdna rada pripravila návrh
nového etického kódexu, ktorý sme zanalyzovali, upozornili sme na jeho významné
nedostatky a vyzvali sme Súdnu radu, aby ho
prepracovala. Výsledkom sú nové a kvalitnejšie zásady sudcovskej etiky, ktoré budú v najbližších mesiacoch doplnené o interpretačné
pravidlá.
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Naše ďalšie aktivity v justícii:
Konferencia PILC
Vo februári sme zorganizovali odbornú konferenciu na tému „Výber sudcov“. Spoločne so sudcami, advokátmi, akademikmi a zástupcami vlády i parlamentu sme hľadali riešenia pre transparentnejší a objektívnejší výberový proces. Výsledkom sú odporúčania na zmeny, ktoré sme
adresovali ministrovi spravodlivosti a parlamentu.
Téma Únos štátu a kampaň Štrngám za zmenu
V minulom roku sme sa v súvislosti s problémom „únosu štátu“ a beztrestnosťou tohto javu
analyticky zamerali okrem súdnictva aj na fungovanie prokuratúry a polície. Výsledkom bola
sada opatrení, ktoré je potrebné urobiť na to, aby polícia a prokuratúra neboli pod politickým
vplyvom. Tieto opatrenia spolu s ďalšími štyrmi oblasťami sme v koalícii ďalších troch mimovládnych organizácii ponúkli a presadzovali v rámci predvolebnej kampane Štrngám za zmenu.
Cieľom bolo dosiahnuť, aby si strany, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu osvojili naše
opatrenia a dali verejný záväzok na ich presadzovanie. Šesť z ôsmych oslovených strán tento
záväzok prijali.
Disciplinárna zodpovednosť sudcov
Disciplinárnou zodpovednosťou sudcov sme zaoberali aj v kontexte kontroverzných rozsudkov
senátu Štefana Harabina, v dôsledku ktorých boli na slobodu prepustení odsúdení zločinci.
V rámci kampane Štrngám za zmenu sme navrhli konkrétne systémové zmeny v tejto oblasti.
Súdna rada
Pravidelne sme monitorovali zasadnutia Súdnej rady. V závere roka sme ministerstvu spravodlivosti adresovali legislatívne odporúčania, ktoré by mohli zlepšiť jej fungovanie.

7

AŽ 74% ĽUDÍ NEDÔVERUJE
SLOVENSKÉMU SÚDNICTVU

Prieskumy verejnej mienky dopĺňajú naše analytické, legislatívne a advokačné aktivity. Nastavujú zrkadlo aktuálnemu stavu spoločnosti, podporujú našu argumentáciu
pri presadzovaní systémových zmien, pomáhajú nám popularizovať naše témy a sú zaujímavým zdrojom informácií
aj pre médiá a verejnosť.

„Každý z nás má rád spravodlivosť,
no každý z nás sa trošku obáva súdov
práve kvôli ich zlej povesti. VIA IURIS
sa snaží prostredníctvom zlepšenia
súdnictva dosiahnuť spravodlivosť,
a to je pre mňa nesmierne dôležité.“
Ondrej Smolár,
výkonný riaditeľ Soitron,
člen Rady VIA IURIS

74 % ľudí nedôveruje súdnictvu a súdom. Vyplýva
to z nášho septembrového prieskumu verejnej mienky.
Zároveň až 64 % opýtaných nezaznamenalo v súdnictve
v uplynulom roku žiadne pozitívne zmeny, a to napriek
personálnej výmene na čele Súdnej rady a Najvyššieho
súdu. Výsledky sú alarmujúce, pretože nedôvera k súdom nebola na Slovensku nikdy taká vysoká.
Po zverejnení prieskumu nás oslovila predsedníčka Najvyššieho súdu, s ktorou sme diskutovali o príčinách vysokej nedôvery a možnostiach na jej zníženie. Následne
prieskumu venovala Súdna rada samostatný bod decembrového zasadnutia, ku ktorému sme boli prizvaní. Ide
o dôležitý míľnik, ktorý naznačuje postupnú zmenu atmosféry v slovenskom súdnictve. Spoločne budeme pracovať na komplexnejšom prieskume, ktorý bude zameraný najmä na príčiny nedôvery. Budeme pri tom dbať na
nezávislosť a nestrannosť našej činnosti.
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ÚRADNÉ ROZHODNUTIA MÔŽU ĽUDIA
ŽALOVAŤ NA SÚDE

Pri presadzovaní systémových zmien je dôležitým nástrojom zmena legislatívy. Preto strážime a pripomienkujeme
zákony a prinášame vlastné návrhy na legislatívne zmeny, komunikujeme s vládou a parlamentom. Posilňujeme
tak práva verejnosti pri rozhodovaní o veciach verejných
a presadzujeme zodpovednejší výkon verejnej moci.

„Možno aj vďaka VIA IURIS
bude mať raz vláda a ľudia,
ktorí rozhodujú v tejto krajine,
pocit, že je sa čoho báť,
že je tu spravodlivosť,
ktorá platí aj na nich.“
Patrícia Jarjabková,
podporovateľka VIA IURIS

Od júla 2016 budú mať ľudia nový nástroj na ochranu
životného prostredia. Účinnosť totiž nadobudne nový
Správny súdny poriadok, čo je nový kódex upravujúci
konanie pred súdmi týkajúce sa zákonností administratívnych rozhodnutí. O tom, ako vyzerá naše životné
prostredie, kde bude vyrúbaný les, kde bude postavená skládka odpadov a kde vodná priehrada, do veľkej
miery rozhodujú úrady. Ak úrady pri takýchto rozhodnutiach postupujú nezákonne, často jedinou možnosťou,
ako nezákonné rozhodnutia zvrátiť, je žaloba na súde.
Príkladom sú kauzy ako Pezinská skládka, ťažba zlata
v Detve, či výstavba viacerých malých vodných elektrární. Verejnosť však mala doteraz iba obmedzené možnosti
na podávanie žalôb, v niektorých prípadoch tak mohol
urobiť iba prokurátor.
Nový Súdny správy poriadok však vďaka nám prináša zásadnú zmenu. Od začiatku prípravy tohto zákona
sme pracovali na tom, aby ľudia mohli priamo na súde
napadnúť úradné rozhodnutia, ktoré ohrozujú životné
prostredie. Podarilo sa! Po novom môže verejnosť, ktorej
záleží na životnom prostredí, žalovať takéto rozhodnutie
na súde, a to aj v prípadoch, ak predtým nebola účastníkom konania. Verejnosť môže dokonca napadnúť
aj všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest, napríklad ich územné plány, čo doteraz mohol urobiť len prokurátor. Aj v iných ohľadoch sa postavenie verejnosti
pri ochrane životného prostredia súdnou cestou významne zlepšilo.
V nových procesných kódexoch sa nám podarilo presadiť aj zvýšenie nárokov na kvalitu odôvodnenia súdnych
rozhodnutí.
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Okrem súdneho správneho poriadku sme pripomienkovali ďalších 9 zákonov, napríklad:
Zákon o tvorbe právnych predpisov upravuje prípravu právnych predpisov a garantuje verejnosti možnosť zapájať sa do tvorby zákonov a iných právnych predpisov. Sľubujeme
si od toho, že ak budú práva verejnosti pri príprave nejakého zákona porušené, budú sa ľudia
môcť obrátiť so žalobou na súd.
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia upravuje povoľovanie prevádzok, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť pohodu života a zdravé bývanie. V novele zákona sme presadili posilnenie práv dotknutých obcí a jej obyvateľov.
Viac ako 2 roky sme pracovali na novom stavebnom zákone. Do návrhu sme presadili, že povoľovania stavieb sa mohli zúčastňovať aj ľudia, ktorí budú negatívne ovplyvnení už samotnou
výstavbou. Uchránili sme tiež právomoci obcí a občanov pri príprave a schvaľovaní územných
plánov. V poslednej fáze však vláda za nejasných okolností stiahla zákon z rokovania v parlamente, a tak bez výsledku ukončila celý legislatívny proces.
Pripomienkovali sme aj expresnú novelu existujúceho stavebného zákona, ktorá mala uľahčiť
povoľovanie stavieb hospodárskeho záujmu, pripravenú v súvislosti s plánovanou investíciou
Landrover-Jaguar pri Nitre. Našu hromadnú pripomienku za tri dni podporilo viac ako 3 500
podporovateľov. Napriek našej snahe však parlament účelovú novelu schválil.
Novely prokurátorských zákonov smerovali k ešte väčšej uzavretosti prokuratúry. Podarilo sa
nám uchrániť práva verejnosti pri podávaní podnetov na prokuratúru. Pokyny nadriadených
prokurátorov o odňatí veci musia byť naďalej odôvodňované a zverejňované. Napriek tomu
boli schválené aj viaceré škodlivé zmeny, ktoré sme namietali.
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SPLYŇOVŇA ODPADOV
V PEZINKU STÁŤ NEBUDE

Jednotlivcom, aktivistom a lokálnym iniciatívam pomáhame ochraňovať verejný záujem a rozhodovať o tom,
ako bude vyzerať a fungovať ich obec či komunita. S právnou podporou dokáže dobre zorganizovaná komunita uspieť aj v kauzách, kde mocní ohýbajú zákony vo svoj prospech.

Odpadový biznis s technológiou, ktorá sa
nepoužíva nikde inde vo svete. Navyše v rozpore s územným plánom mesta. Takýto bol
zámer investora, ktorý chcel vybudovať splyňovňu odpadov v Pezinku.
Pezinčania, ktorí viac ako 10 rokov bojovali
proti výstavbe skládky odpadov v ich meste,
tento experiment radikálne odmietli. V kauze sme pomáhali viac ako 2 000 občanom,
združeniam a obciam v procese posudzovania vplyvov splyňovne na životné prostre-

die. Namietali sme najmä rozpor splyňovne
s územným plánom mesta, jej negatívny dopad na zdravie ľudí a to, že technológia sa
zatiaľ testuje len na akademickej pôde.
Investor sa napokon rozhodol od svojho
zámeru ustúpiť. Pezinčania opäť ukázali,
že dobre zorganizovaná občianska angažovanosť dokáže veci pohnúť správnym smerom
a ani boj proti ekonomickej presile nie je vopred prehraný.

V ROKU 2015 SME POMÁHALI A J:
Bielej vrane Ľubici Lapinovej, ktorú Národné lesnícke centrum prepustilo, keď odmietla zmeniť
zistenia svojej kontroly. Okresný súd tento rok rozhodol, že jej výpoveď bola nezákonná. Lesnícke centrum sa odvolalo a spor pokračuje na krajskom súde.
Obyvateľom Banskej Bystrice, ktorí čelia nezákonnému prijatiu nového územného plánu mesta.
Ten umožňuje postaviť všetky kontroverzné stavby, voči ktorým verejnosť dlhodobo protestuje.
Združeniu Slatinka a Zelenej koalícii, ktoré pripomienkovali národnú stratégiu vodohospodárskej politiky, no ministerstvo životného prostredia obišlo ich práva a odmietlo s nimi rokovať.
Obyvateľom a ochranárskym združeniam v ich úsilí zabrániť výstavbe množstva malých vodných elektrární naplánovaných na slovenských riekach. Napríklad len na rieke Hron by ich malo
byť postavených takmer 40, čo by úplne zmenilo charakter rieky a života v nej.
Občianskemu združeniu Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína, ktorému trenčianska
radnica už takmer 5 rokov nezákonne odmieta sprístupniť správu z právneho auditu mesta,
napriek tomu, že súd to jednoznačne prikázal.
Občianskemu združeniu Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, ktoré sa už roky snaží chrániť životné
prostredie Ružomberka a okolia pred znečisťovaní z miestnej celulózky.

„Dôsledky rozhodnutí
o životnom prostredí
sa prejavia až budúcnosti.
Preto musia byť úradmi robené
s náležitou zodpovednosťou
a po dôkladnej verejnej diskusii.
Vodná politika Slovenska
schválená na začiatku roka
2015 je príkladom toho,
ako sa to nemá. Preto iná
možnosť, ako preskúmanie
súdom v tomto prípade
nebola možná. Bez VIA IURIS
by sme nemohli tak účinne
chrániť životné prostredie.“
Martina Paulíková,
Združenie Slatinka

BIELA VRANA

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu a VIA IURIS
bielym vranám zabezpečuje právnu pomoc.
Veríme, že ľudia, ktorí bránia spravodlivosť,
pravdu a verejný záujem, by mali byť vzorom
nám ostatným. Často je to naopak. Títo ľudia zažívajú príkoria, šikanu, stratu zamestnania a mnohokrát zostávajú sami proti presilne mocných.

Preto spoločne s Alianciou Fair-play takýchto
ľudí hľadáme a verejne im ocenením vyjadrujeme našu podporu a vďaku. Príbehy bielych
vrán šírime do sveta a snažíme sa tak ľudí inšpirovať a pripomenúť im hodnoty, ktoré sa
v súčasnosti vytrácajú.
V roku 2015 ocenenie získali zdravotná sestra
Magdaléna Kovačovičová a lekár Alan Suchánek, ktorí sa postavili proti predraženému
nákupu CT prístroja v piešťanskej nemocnici.
Ocenenie za dlhodobý prínos získali reportér
a fotograf Andrej Bán a kňaz Anton Srholec.
Večer otvoril príhovorom prezident Andrej
Kiska.
Teší nás, že príbehy bielych vrán žijú aj
po udelení ocenenia a viaceré majú dobrý

koniec. Erika Lakatošová, ktorá upozornila
na nehospodárne nakladanie s obecnými
financiami, sa stala starostkou v obci Ruská.
V prípade prepustenej finančnej kontrolórky
Ľubice Lapinovej okresný súd oznal, že bola
prepustená nezákonne. Učiteľ Vladimír Crmoman je jednou z vedúcich osobností Slovenskej iniciatívy učiteľov.
Od roku 2008 sme za 8 ročníkov ocenili už
26 bielych vrán. Medzi laureátmi sú napríklad
občania Pezinka, ktorí viac ako 10 rokov bojovali proti nechcenej skládke odpadov, Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa
Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé
prijímanie študentov, či Ivan Cehelský, ktorý
napriek opakovaným útokom na jeho osobu
chránil prírodu Strážovských vrchov.

PODPORTE NÁS
Pracujeme na systémových zmenách,
ktorými postupne meníme Slovensko
na právny štát. Zmenšujeme priestor
pre systémovú korupciu, nezodpovednosť mocných a zneužívanie moci.
Strážime zákony, aby sme ako občania
mali možnosť ovplyvňovať veci, ktoré
sa dejú okolo nás.
Aj v roku 2016 nás čaká veľa práce.
Po parlamentných voľbách budeme
dohliadať na to, aby politické strany,
ktoré sa prihlásili k našim protikorupčným opatreniam, skutočne tieto
zmeny presadili do zákonov. Naďalej
budeme ľuďom pomáhať v kauzách,
kde sa obchádzajú práva verejnosti.
Ďalej sa budeme venovať aj súdnictvu.
Naše ambície sú vysoké, ale veríme,
že s vašou podporou dokážeme Slovensko meniť k lepšiemu, aby išlo cestou práva, teda VIA IURIS. Ak je toto
aj vaša vízia, pridajte sa k nám a podporte našu činnosť finančným darom.
Pomôžete nám tak pracovať nezávisle
a objektívne. Presadzovanie systémových zmien je behom na dlhé trate,
vďaka vašej pravidelnej podpore však
máme šancu, že sa nám naše plány podarí dotiahnuť do úspešného konca.
Podporiť nás môžete na

www.viaiuris.sk/podpora
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Milan Šagát
výkonný riaditeľ

Veronika Čukášová
manažérka projektu Biela vrana

Monika Jankovičová
komunikácia a projekty

TÍM VIA IURIS V ROKU 2015

Zuzana Čaputová
advokátka

Kristína Babiaková
advokátka

Eva Kováčechová
advokátka

Imrich Vozár
právnik

Ivana Figuli
právnička

Marek Vagovič
investigatíva

Andrea Ochránková
Judita Hrubalová
Magdaléna Grambličková
financie a projekty

Zdenka Tesárová
účtovníctvo

Peter Horváth

ČLENOVIA RADY
Tomáš Kamenec
advokát, Dedák & Partners
Andrej Majerník
advokát, Majerník & Miháliková

Juraj Rizman
riaditeľ komunikácie pre CEE,
Greenpeace
Ondrej Smolár
výkonný riaditeľ, Soitron
Jozef Vozár
riaditeľ, Ústav štátu a práva SAV
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PRÍJMY V ROKU 2015

Suma
Percentuálny
		
podiel na
		príjmoch
321 413 €

100,00%

232 662 €
82 383 €
52 190 €
35 305 €
21 000 €
10 000 €
15 970 €
5 500 €
5 000 €
4 313 €
1 000 €

72,30%
25,60%
16,20%
11,00%
6,50%
3,10%
5,00%
1,70%
1,60%
1,30%
0,30%

2. DARY, ASIGNÁCIA DANE A PRAVIDELNÁ PODPORA
Prijatá asignovaná daň (2%)
Dary
Členské v Amicus klube

75 308 €
8 905 €
51 403 €
15 000 €

23,50%
2,80%
16,00%
4,70%

3. SAMOFINANCOVANIE
Príjmy z prenájmu priestorov a služieb s tým spojených
Príjmy zo živnosti a z kontraktov

13 285 €
980 €
12 305 €

4,10%
0,30%
3,80%

158 €
1 53 €
5€

0,10%
0,10%
0,00%

1. GRANTOVÉ PRÍJMY
Think tank fund (Open Society Foundations)
Nórsky finančný mechanizmus (Nadácia otvorenej spoločnosti)
Nórsky finančný mechanizmus (Nadácia Ekopolis)
Fond pre transparentné Slovensko (Nadácia PONTIS)
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Zastavme korupciu
Nadačný fond Telekom
Nadácia Eset
Veľvyslanectvo Spojených štátov
Stredoeurópska nadácia

4. INÉ PRÍJMY
Úroky
Ostatné príjmy

Príjmy v roku 2015

1. Grantové príjmy
2. Dary, asignácia dane a pravidelná podpora
3. Samofinancovanie
4. Iné príjmy
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Výdavky v roku 2015

1. Výdavky na realizáciu programu
2. Manažment a rozvoj organizácie
3. Prevádzkové výdavky a organozačné výdavky
4. Iné výdavky

VÝDAVKY V ROKU 2015
Suma
Percentuálny
		
podiel na
		výdavkoch
292 002 €

100,00%

191 979 €
17 856 €
26 288 €
14 226 €
16 076 €
11 429 €
14 054 €
3 571 €
27 945 €
497 €
22 189 €
37 848 €

65,70%
6,10%
9,00%
4,90%
5,50%
3,90%
4,80%
1,20%
9,60%
0,20%
7,60%
12,90%

2. MANAŽMENT A ROZVOJ ORGANIZÁCIE
Prezentačné materiály
Budovanie kapacít
Fundraising
Strategické plánovanie a riadenie organizácie
Náklady na poskytovanie komerčných služieb

73 210 €
2 903 €
1 715 €
18 199 €
36 785 €
13 608 €

25,10%
1,00%
0,60%
6,20%
12,60%
4,70%

3. PREVÁDZKOVÉ A ORGANIZAČNÉ VÝDAVKY
Výdavky na prevádzku kancelárií
Cestovné výdavky
Komunikačné výdavky
Výpočtová a komunikačná technika
Dane (z príjmu, z nehnuteľností, z úrokov)
Porady a stretnutia
Bankové a úradné poplatky
Finančný audit

23 233 €
16 344 €
2 594 €
1 174 €
803 €
572 €
369 €
476 €
900 €

8,00%
5,60%
0,90%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,20%
0,30%

4. INÉ VÝDAVKY
Ostatné výdavky
Členské a príspevky medzinárodným organizáciám

3 579 €
3 204 €
375 €

1,20%
1,10%
0,10%

1. VÝDAVKY NA REALIZÁCIU PROGRAMU
Analytická a publikačná činnosť
Riešenie významných káuz a konzultácie
Legislatívna činnosť
Kampaň „Štrngám za zmenu“
Vzdelávanie a informovanie v téme občianskej participácie
Konferencia Výber sudcov
Online manuál „Právne postupy a manuály“
Projekt Biela vrana
Odborná literatúra, softvér
Komunikácia programových výstupov verejnosti
Manažment projektov a grantov
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NAŠI PARTNERI

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

KONTAKTNÉ ADRESY
Adresa sídla:
VIA IURIS
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 948 684 676, mail: info@viaiuris.sk
www.viaiuris.sk
Adresa regionálnej kancelárie:
VIA IURIS
Holubyho 37, 902 01 Pezinok
tel.: +421 948 158 393, mail: info@viaiuris.sk
www.viaiuris.sk
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