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Ž

ijeme v prepojenom svete, ktorý
nie je imúnny voči nenávisti
a netolerancii a radikálny ex
trémizmus sa stáva politickou
alternatívou. Tento jav má mnohé príčiny
a neexistuje jednoduché riešenie. Verím
však, že aj práca VIA IURIS k riešeniu
prispieva. Nedôvera ľudí v štát a jeho in
štitúcie, zakorenený pocit nespravodlivo
sti a systémová korupcia sú živnou pôdou
tohto stavu.
Vo výročnej správe si prečítate, čo sa
nám v roku 2016 podarilo dosiahnuť.
Spoločným menovateľom našich aktivít
a víťazstiev je vytváranie zdravej a an
gažovanej občianskej spoločnosti a sk
valitňovanie právneho štátu. Tie idú ruka
v ruke a obe sú dôležitou hrádzou proti
extrémizmu.
Dočítate sa aj o bielych vranách a kauzách,
kde ľudia vyhrali proti presile mocných. Či
už ide o Ľubicu Lapinovú, obyvateľov Lud
rovej, novinárov požadujúcich informácie
alebo aktivistov bojujúcich proti nezmysel
ným malým vodným elektrárňam.
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Veľký krok sme urobili aj pri zlepšovaní
výberu sudcov a inštitúcií právneho štátu.
Väčšina požiadaviek našej spoločnej kam
pane Štrngám za zmenu bola zapracovaná
do programového vyhlásenia novej vlády.
Výnimočnou udalosťou bolo tiež ocene
nie našej kolegyne Zuzany Čaputovej
medzinárodnou Goldmanovou cenou za
jej prácu na kauze pezinská skládka. Tento
príbeh dokazuje, že ak sú občania dosta
točne odhodlaní, nič ich nezastaví.
Nie je možné na stránky výročnej správy
vtesnať všetko, čo tím VIA IURIS v roku
2016 urobil a dosiahol. Nie je možné
zachytiť náročnú a často neviditeľnú prá
cu mojich kolegýň a kolegov. O to viac im
ďakujem!
Zároveň chcem poďakovať všetkým,
ktorí VIA IURIS dlhodobo podporujú.
Vaša pomoc má pre nás nesmiernu cenu
a urobíme všetko preto, aby sme si vašu
priazeň zachovali aj naďalej.
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Už takmer 25 rokov robíme zo Slovenska krajinu,
kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Právo používame
ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia
a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako.
Nehráme sa, meníme pravidlá hry.

U

silujeme sa o to, aby sa ľudia
mohli efektívne zúčastňovať
na správe vecí verejných.
Aby sme sa ako občania
mohli zapájať do rôznych povoľovacích
konaní, mali sme prístup k informáciám,
mali možnosti chrániť životné prostredie.
Hľadáme, oceňujeme a pomáhame nie len
bielym vranám, ale aj ďalším, ktorí sú pri
obhajobe verejného záujmu zastrašovaní.
Presadzujeme efektívne a zodpovedné
fungovanie súdnictva, prokuratúry a polí
cie.
Dobre fungujúce súdy, prokuratúra a
polícia sú základom právneho štátu, kde
platí rovnosť pred zákonom a spravod
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livosť sa dá vymôcť. Preto presadzujeme
systémové opatrenia, ktoré posilnia
nezávislosť týchto inštitúcií, obmedzia
priestor pre zneužívanie moci a politické
vplyvy.
Analyzujeme politiky a legislatívne ak
tivity štátu, pripravujeme konkrétne legi
slatívne návrhy, zapájame sa do tvorby
zákonov a otvárame nové témy. Zabez
pečujeme právnu pomoc v precedent
ných kauzách, organizujeme odborné
konferencie aj vzdelávacie podujatia.
Upo
zorňujeme na nespravodlivosť a
šírime naše myšlienky odbornej aj širokej
verejnosti.
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2016 V SKRATKE

VÝBER NOVÝCH SUDCOV
BUDE TRANSPARENTNEJŠÍ
Zapojili sme sa do tvorby 7 zákonov
Sme v pracovnej skupine pripravujúcej
novelu infozákona a troch sudcovských
zákonov. V novele zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie sa nám po
darilo presadiť sankcie pre spracovateľov
dokumentácie EIA, ktorí v nej zámerne
uvedú nepravdivé informácie.

ľuďom, ktorí sú aktívni v ochrane prírody.
27 aktivistom z celého Slovenska sme
predstavili nové právne možnosti pri
ochrane životného prostredia a aktuálne
legislatívne zmeny. Poradili sme im ako
viesť úspešné kampane. Vzájomne sme
zdieľali naše skúsenosti a riešili konkrétne
problémy z praxe.

Pomohli sme v 7 strategických kauzách
a 65 konzultáciách
Aj vďaka našej pomoci súd uznal, že
výpoveď bielej vrany Ľubice Lapinovej
bola protizákonná.

Dôvera v súdnictvo vzrástla o 11 %
V porovnaní s rokom 2015, našim
súdom verí viac ľudí. Vyplýva to z prie
skumu verejnej mienky, ktorý sme zre
alizovali v spolupráci so Súdnou radou.
Pozreli sme aj na dôvody nedôvery.

Medzinárodnú Goldmanovu cenu
získala členka nášho tímu
Zuzana Čaputová, členka tímu VIA
IURIS, získala medzinárodné ocenenie
Goldman Environmental Prize za jej aktiv
ity v kauze pezinská skládka.
Školili sme aktivistov
v oblasti legislatívy
V novembri sme zorganizovali dvoj
dňový vzdelávací seminár určený najmä
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Pripravili sme už 9. ročník Bielej vrany
Nová Rada Bielej vrany udelila ocene
nie blogerovi odhaľujúcemu extrémis
tov Jánovi Benčíkovi, učiteľke v škole
pre rómske deti Monike Podolinskej,
somálskej utečenkyni Khadre Abdile a
pracovníčke Slovenskej katolíckej charity
Emílii Trepáčovej.

Kvalitu súdnictva určujú v prvom rade sudcovia. Preto
presadzujeme transparentné pravidlá a prísne kritériá pri
výbere sudcov a stanovenie jasných hraníc pri výkone ich
funkcie.

N

„Bol som hosťom na odbornej diskusii,
ktorú VIA IURIS organizovala k téme
ústavného súdu. Táto skúsenosť ma
presvedčila, že spolupráca s VIA IURIS
môže mať výrazný účinok na celkové
povedomie u právnikov, novinárov aj
širšej, trochu menej apatickej verejnos
ti,“ prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., bývalý
predseda Ústavného súdu SR.

iekoľko rokov upozorňujeme
na to, že výber slovenských
sudcov nie je transparent
ný a treba ho zmeniť. Vydali
sme analýzu viac ako stovky výberových
konaní, pomenovali sme hlavné prob
lémy výberového procesu a navrhli sme
odporúčania na zmenu. Riešenia sme
hľadali spoločne so sudcami a akademik
mi. Pravidelne sme monitorovali výberové
konania a zverejňovali štatistiky. V tomto
roku prišli výsledky našej práce.

nám presadiť zavedenie centralizovaného
výberu sudcov a návrhy, ktoré sfunkčnia a
zefektívnia disciplinárne postihovanie sud
cov.

Vláda do svojho programového vyhláse
nia zaradila zmeny v súdnictve, ktoré sme
navrhovali pred voľbami v rámci kampane
Štrngám za zmenu. Ministerstvo spravod
livosti s nami pri ich realizácii aktívne spo
lupracovalo. Prizvalo nás do pracovnej
skupiny, ktorá pripravuje novely všetkých
troch sudcovských zákonov. Podarilo sa

V septembri sme zverejnili monitoring
výberových konaní na sudcov. Vyplýva
z neho, že až 33% novovymenovaných
sudcov má blízku osobu v justícii. Títo
uchádzači sú vo výsledku pri získavaní sud
covského postu úspešnejší v porovnaní s
ostatnými.

Ministerstvo prevzalo aj náš návrh na
jednotné hodnotiace hárky, ktoré teraz
používajú všetky výberové komisie. Vďa
ka presne stanoveným kritériám, ktoré
musia komisie zohľadňovať pri všetkých
uchádzačoch, bude výberový proces ob
jektívnejší.
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NAŠE ĎALŠIE AKTIVITY V TÉME JUSTÍCIE:

Personálne obsadenie
Ústavného súdu
V roku 2019 sa bude meniť 9 z 13
ústavných sudcov, preto sme začali
venovať pozornosť tejto téme. V januári
sme zorganizovali odbornú diskusiu,
našimi hosťami boli odborníci na ústavné
právo: niekdajší predseda Ústavného
súdu SR, profesor Ján Mazák, bývalý sud
ca federálneho ústavného súdu, docent
Peter Kresák a advokát Peter Kubina. Z
diskusie vyplynulo, že personálne obsa
denie ústavného súdu je zásadná vec a
je nevyhnutné, aby sa jej začala venovať
zvýšená pozornosť zo strany odbornej
ale aj širokej verejnosti. Preto sme v tejto
téme pokračovali ďalšími aktivitami.
Spracovali sme analýzu procesu výberu
ústavných sudcov v deviatich krajinách
EÚ a USA. Na jej základe pripravíme
odporúčania pre zlepšenie výberového
procesu.
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Kampaň Štrngám za zmenu
V rámci kampane Štrngám za zmenu sme
pripravili sadu systémových zmien, ktoré
môžu obmedziť priestor pre beztrestnosť
únosu štátu. Začiatkom roka pred par
lamentnými voľbami sa k týmto opatre
niam prihlásilo šesť z ôsmich politických
strán, ktoré sme oslovili s našimi part
nermi Inštitútom pre dobre spravovanú
spoločnosť, Nadáciou Pontis a Nadáciou
Zastavme korupciu. Časť našich návrhov
sa dostala do programového vyhlásenia
vlády a plánu legislatívnych úloh. Zmeny
v súdnictve sme presadzovali v rámci
pracovnej skupiny ministerstva spravodli
vosti, ktorá pripravuje sudcovské zákony.
Prokurátorské zákony by mali byť ot
vorené v roku 2017.
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DÔVERA V SÚDNICTVO
VZRÁSTLA O 11 %
Prieskumy verejnej
mienky dopĺňajú
naše analytické,
legislatívne a advokačné
aktivity. Podporujú
našu argumentáciu
pri presadzovaní
systémových zmien a
pomáhajú nám naše témy
priblížiť verejnosti.

S

lovenským súdom a súdnictvu dôveruje 33 % občanov. V porovnaní s rokom
2015 tak miera dôvery vzrástla o 11 % a nedôvera klesla o 14 %. Vyplýva to z
prieskumu verejnej mienky, ktorý sme zrealizovali v spolupráci so Súdnou radou
v septembri 2016. Za dlhé obdobie ide o prvý prieskum verejnej mienky, ktorý
naznačil zvyšovanie dôvery v slovenské súdnictvo. Súdom však ešte stále nedôveruje až
60 % občanov. Pozreli sme sa aj na príčiny tohto stavu. Hlavnou je korupcia, nasleduje
neprimeraná dĺžka súdnych konaní a pocit, že súdne rozhodnutia nie sú spravodlivé. 68 %
opýtaných nedôveruje súdnictvu kvôli samotným sudcom.
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VIAC AKO 2 300 ĽUDÍ PODPORILO NAŠU
HROMADNÚ PRIPOMIENKU K NOVELE EIA

nastavený, má vplyv na to, k akým in
formáciám sa dostanú občianske orga
nizácie, think-thanky, ale aj ľudia, ktorí sa
zaujímajú o dianie a hospodárenie ich
obce či štátu.

Zmena legislatívy je dôležitým nástrojom pri presa
dzovaní systémových zmien. Preto sa zapájame do tvorby
zákonov a prinášame vlastné návrhy na legislatívne
zmeny. Posilňujeme tak práva verejnosti pri rozhodovaní
o veciach verejných a presadzujeme zodpovednejší výkon
verejnej moci.

Z

ákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) je mimoriadne
dôležitý, pretože sa podľa neho posudzujú všetky stavby a činnosti, ktoré by
mohli ohrozovať životné prostredie. Ide napríklad o elektrárne, diaľnice, skládky
odpadov, fabriky. Zapojili sme sa do prípravy novely tohto zákona. Zúčastnili
sme sa neformálnych rokovaní na ministerstve životného prostredia aj zasadnutia pra
covnej skupiny. V októbri našu hromadnú pripomienku k novele podporilo v priebehu
troch dní viac ako 2 300 ľudí. Ministerstvo prijalo väčšinu našich pripomienok.
Podarilo sa nám obmedziť konflikt záujmov v procese EIA. Stávalo sa totiž, že štátni úrad
níci zároveň vypracovávali dokumentáciu EIA pre investora. Vďaka našim pripomienkam
to už nie je možné. Dôležitou zmenou sú aj sankcie pre spracovateľov dokumentácie EIA,
ktorí v nej zámerne uvedú nepravdivé informácie.
Pracujeme na novele infozákona
Slobodný a široký prístup verejnosti k informáciám považujeme za základ pre efek
tívnu kontrolu štátnych inštitúcií a transparentnosť verejného života. To ako je infozákon
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„VIA IURIS robí skvelú prácu. Nielen
tým, že systémovo pracuje na lepšej leg
islatíve, ktorá bude fungovať nielen pre
politikov, úradníkov a developerov, ale
najmä pre občanov. Aj tým že sú ochot
ní nezištne pomôcť v prípadoch, keď
ľudia ťahajú za kratší koniec. Aj preto
som sa rozhodol ich podporovať pravi
delným mesačným darom,“ Mgr. Pavol
Littera, PhD., člen rady Bratislavského
regionálneho ochranárskeho združenia

VIA IURIS stála pri vzniku infozákona a
jeho novelách od začiatku a je tomu tak
i teraz. Na jeseň ministerstvo zákon opäť
otvorilo a prizvalo nás do pracovnej sk
upiny. Naším cieľom je presadiť, aby vš
etky dobré návrhy, ktoré posilňujú právo
verejnosti na informácie zostali v novele
zachované a zároveň, aby sa vyriešili jej
problematické časti. Napríklad, riešime
otázku utajovania informácií obchodnými
spoločnosťami s väčšinovou účasťou štátu,
ktoré tvrdia, že nehospodária s verejnými
financiami, a preto nemusia poskytovať
žiadne informácie.
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MEDZINÁRODNÚ GOLDMANOVU CENU
ZÍSKALA ČLENKA NÁŠHO TÍMU

Z

uzana
Čaputová
získala
prestížne ocenenie Goldman
Environmental Prize za svoje
dlhoročné komunitné a právne
líderstvo v kauze pezinská skládka. Gold
manova cena sa prirovnáva k Nobelovej
cene v oblasti ochrany životného prostre
dia. Každý rok toto medzinárodné ocene
nie dostane len jedna osoba za jeden kon
tinent.
Zuzana bola jednou z vedúcich osobností
pezinskej občianskej iniciatívy Skládka ne
patrí do mesta. Ako členka tímu VIA IURIS
tiež zastupovala Pezinčanov pred úradmi
a súdmi. Príbeh Pezinčanov je príkladom
vzácneho spojenia občianskej kampane,
mobilizácie miestnej komunity a odbornej
právnej práce, ktoré prinieslo konkrétny
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výsledok. Je odkazom pre všetkých na
Slovensku, aby sa nebáli občiansky an
gažovať a chrániť svoje práva.
Od roku 1999 sa Pezinčania bránili
výstavbe skládky odpadov s rozlohou 12
futbalových ihrísk. Stáli proti vplyvnému in
vestorovi s väzbami na úrady, ktoré rozho
dovali o povolení skládky. Spor sa dostal až
na Súdny dvor EÚ a má významný medzinárodný presah. V roku 2013 Najvyšší súd
SR rozhodol v prospech Pezinčanov a zrušil
povolenie na výstavbu skládky.
Kauza sa skončila v tomto roku, keď Inš
pekcia životného prostredia zrušila svoje
rozhodnutie o povolení skládky. Všetky
povolania sú tak nadobro zrušené a kona
nia úplne zastavené.

„Goldmanovu cenu vnímam ako ocene
nie občianskej angažovanosti, vytr
valosti a odhodlania celej komunity
Pezinčanov, ktorí sa postavili proti
nespravodlivosti a ubránili sa ďalšej
škodlivej skládke odpadov vo svojom
meste,“ Zuzana Čaputová, advokátka,
členka tímu VIA IURIS
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NA JVYŠŠÍ SÚD DAL
ZA PRAVDU AKTIVISTOM
Lokálnym iniciatívam, aktivistom i jednotlivcom
pomáhame ochraňovať verejný záujem a rozhodovať
o tom, ako bude vyzerať a fungovať ich obec či komunita.
Aj v kauzách, kde mocní ohýbajú zákony vo svoj prospech,
dokážu ľudia uspieť, ak sú vytrvalí a majú potrebnú
odbornú pomoc.

O

chrancovia prírody, občianske združenia, rybári, poľovníci, vodáci a mnoho
ďalších ľudí po celom Slovensku protestuje proti masívnej výstavbe malých
vodných elektrární na našich riekach. Aj my vnímame tento trend ako veľkú
hrozbu pre životné prostredie, preto im v ich aktivitách pomáhame.

V Banskej Bystrici, časť Iliaš, chce investor stavať jednu z desiatok malých vodných elek
trární, ktoré postupne vyrastajú na Hrone. S výstavbou elektrárne nesúhlasí mesto Banská
Bystrica, navyše úrady v zisťovacom konaní rozhodli o tom, že jej vplyvy na životné pros
tredie sa nebudú posudzovať. Ochranárske združenia spolu s miestnymi obyvateľmi s
našou pomocou preto podali žalobu na súd. Spor sa dostal až na Najvyšší súd, ktorý roz
hodol v náš prospech. Toto rozhodnutie je výnimočné, pretože súd vo svojej argumentácii
použil širší výklad ústavného práva občanov na priaznivé životné prostredie.
Právnu pomoc zabezpečujeme aj v prípade výstavby malej vodnej elektrárne v Jalnej a
odborne radíme na mnohých iných miestach.
Snažíme sa aj o systémovú zmenu a úpravu legislatívy, na ktorej spolupracujeme so
združením Slatinka. Spoločne sme podali pripomienky k novele zákona EIA a ku koncepcii
ministerstva životného prostredia k výstavbe malých vodných elektrární.
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„Snažíme sa zabrániť nezmyselnému
devastovaniu vodných tokov na Slo
vensku výstavbou malých vodných elek
trární. V spolupráci s OZ Hron a JUDr.
Katkou Belešovou sme podali sťažnosť
na Európsku komisiu a dosiahli sme
viacero dôležitých súdnych rozsudkov.
Sme radi, že sa k nám pridala aj VIA
IURIS s Evou Kováčechovou a Imrichom
Vozárom. Veríme, že ich nezištná práv
na pomoc pomôže zvýšiť povedomie
medzi verejnosťou a dodá aj ostatným
ľuďom potrebnú odvahu,“ Ing. Peter
Beleš, PhD., predseda OZ Rieka
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OKREM TOHO SME V ROKU 2016:

Pomáhali bielej vrane Ľubici Lapinovej,
ktorú Národné lesnícke centrum prepus
tilo, keď odmietla zmeniť zistenia svojej
kontroly. Krajský súd tento rok rozhodol,
že jej výpoveď bola nezákonná.
Pomáhali sme v Ludrovej neďaleko
Ružomberka, kde investor plánoval rozšíriť
existujúci lom na ťažbu štrkov. Rozšírenie
lomu by ohrozilo vzácne chránené druhy
rastlín a biotopov európskeho významu,
čomu sa snaží zabrániť Inštitút pre ochra
nu prírody.
Zatupovali sme novinára Adama Valče
ka, ktorému ministerstvo hospodárstva
odmietlo poskytnúť informácie o štátnej
pomoci pre Duslo Šaľa. Krajský súd tento
rok rozhodol, že ministerstvo nepostu
povalo v súlade so zákonom.

ľuďom, ktorí sú aktívni v ochrane príro
dy. 27 aktivistom z celého Slovenska sme
predstavili nové právne možnosti pri
ochrane životného prostredia a aktuálne
legislatívne zmeny. Poradili sme im ako
viesť úspešné kampane. Vzájomne sme
zdieľali naše skúsenosti a riešili konkrétne
problémy z praxe.
Cez Príručky a návody na našom webe
pomáhame ľuďom, neprávnikom, zorien
tovať sa v právnych témach. Vysvetľujeme,
ako právne napísať petíciu, ako úrady
požiadať o informácie, ako sa zapojiť do
územného konania a podobne. Tento rok
sme pridali novú tému: ochranu životného
prostredia súdnou cestou, čo verejnosti
po novom umožňuje Správny súdny po
riadok.

V novembri sme zorganizovali dvoj
dňový vzdelávací seminár určený najmä
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BIELA VRANA

B

iela vrana je ocenením spoločen
sky prínosného a odvážneho
občianskeho činu a VIA IURIS
bielym vranám zabezpečuje
právnu pomoc.
Veríme, že ľudia, ktorí bránia spravod
livosť, pravdu a verejný záujem by mali
byť vzorom nám ostatným. Často je to
naopak. Títo ľudia zažívajú príkoria, stratu
zamestnania a často zostávajú proti presile
sami. Preto spoločne s Alianciou Fair-play
takýchto ľudí hľadáme a verejne im vy
jadrujeme našu podporu. Cez príbehy
bielych vrán sa snažíme ľudí inšpirovať a
pripomenúť im hodnoty, ktoré sa v súčas
nosti vytrácajú.

dile a pracovníčka Slovenskej katolíckej
charity, Emília Trepáčová.
Od roku 2008 sme za 9 ročníkov oce
nili už 30 bielych vrán. Medzi laureát
mi sú Zuzana Melicherčíková, ktorá ako
zamestnankyňa Právnickej fakulty UK
poukázala na podozrivé prijímanie štu
dentov, Vladimír Crmoman, učiteľ, ktorý
upozornil na nehospodárne používanie
financií na ministerstve školstva a dnes
je jednou z vedúcich osobností Iniciatívy
slovenských učiteľov alebo Ivan Cehelský,
ktorý napriek vyhrážaniu a útokom, chráni
prírodu Strážovských vrchov.

V roku 2016 ocenenie získali bloger
odhaľujúci extrémistov Ján Benčík, učiteľ
ka v škole pre rómske deti, Monika Pod
olinská, somálska utečenkyňa, Khadra Ab
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racujeme
na
systémových
zmenách, ktorými postupne
meníme Slovensko na právny
štát. Zmenšujeme priestor pre
systémovú korupciu a zneužívanie moci.
Strážime zákony, aby sme ako občania
mali možnosť ovplyvňovať veci, ktoré sa
dejú okolo nás.

ta obsadili tí najlepší kandidáti. Naďalej
budeme ľuďom pomáhať v kauzách, kde
dochádza k obchádzaniu práv verejnosti.

Aj v roku 2017 nás čaká veľa práce.
Budeme presadzovať, aby boli opatre
nia na zmenu súdnictva a prokuratúry,
ktoré sme predstavili v kampani Štrngám
za zmenu, skutočne prijaté. Súdnu radu
aj Ústavný súd čakajú veľké personálne
zmeny. Budeme strážiť, aby tieto mies

Podporiť nás môžete na
www.viaiuris.sk/darujeme

Milan Šagát
výkonný riaditeľ

Zuzana Čaputová
advokátka

Ivana Figuli
právnička

Veronika Čukášová
manažérka
pr. Biela vrana

Presadzovanie systémových zmien je be
hom na dlhé trate. Ale veríme, že s vašou
pravidelnou podporou dokážeme naše
ciele dotiahnuť do úspešného konca.

Kristína Babiaková
advokátka

Eva Kováčechová
advokátka

Juraj Rizman
Monika Jankovičová
kampane a komunikácia fundraising a projekty

Imrich Vozár
právnik

Peter Wilfling
právnik

Magdaléna
Grambličková
financie a projekty
(do novembra 2016)

Helena Hricová
financie a projekty
(od novembra 2016)

ČLENOVIA RADY
Zdenka Tesárová
účtovníctvo

Tomáš Kamenec – advokát, Dedák & Partners
Andrej Majerník – advokát, Majerník & Miháliková
Dana Mareková – kampanierka, Bankwatch,
		 Človek v ohrození (od decembra 2016)
Juraj Rizman
– riaditeľ komunikácie pre CEE, Greenpeace
		 (do decembra 2016)
Ondrej Smolár – výkonný riaditeľ, Soitron
Jozef Vozár
– riaditeľ, Ústav štátu a práva SAV
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Náklady na poskytovanie
VÝDAVKY CELKOVO
267 854,36 € 100,00%
komerčných služieb
12 339,22 €
4,61%
		
PRÍJMY CELKOVO
240 735,46 € 100,00%
		
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU
		
PREVÁDZKOVÉ A ORGANIZAČNÉ
PROGRAMU
137 297,01 € 51,26%
GRANTOVÉ PRÍJMY
163 377,93 € 67,87%
VÝDAVKY
31 617,73 € 11,80%
Analytická a publikačná činnosť
19 475,71 €
7,27%
Open Society Foundations
50 633,39 € 21,03%
Výdavky na prevádzku kancelárií
16 909,04 €
6,31%
Riešenie významných káuz
Fond pre transparentné Slovensko 41 400,00 € 17,20%
Cestovné výdavky
7 211,46 €
2,69%
a konzultácie
14 441,54 €
5,39%
Nadácia Provida
16 000,00 €
6,65%
Komunikačné výdavky
705,23 €
0,26%
Legislatívna činnosť
10 546,58 €
3,94%
Finančný mechanizmus EEA
14 971,54 €
6,22%
Výpočtová a komunikačná technika
626,32 €
0,23%
Kampaň "Štrngám za zmenu"
20 423,29 €
7,62%
LIFE+
11 570,00 €
4,81%
On-line služby a softvér
3 709,95 €
1,39%
Vzdelávanie a informovanie
Veľvyslanectvo USA
11 053,00 €
4,59%
Bankové a úradné poplatky
660,72 €
0,25%
v téme občianskej participácie
2 397,23 €
0,89%
Nadácia Slovenskej sporiteľne
9 000,00 €
3,74%
Dane (z príjmu, z nehnuteľností,
Online manuál "Príručky a návody"
2 510,64 €
0,94%
Nadácia ESET
5 000,00 €
2,08%
z úrokov)
307,04 €
0,11%
Projekt "Biela vrana"
36 040,64 € 13,46%
International Visegrad Fund
3 750,00 €
1,56%
Porady a stretnutia
1 487,97 €
0,56%
Odborná literatúra, softvér
9 259,58 €
3,46%
		
		
Komunikácia programových
DARY, ASIGNÁCIA DANE
INÉ VÝDAVKY
8 148,90 €
3,04%
výstupov verejnosti
9 895,79 €
3,69%
A PRAVIDELNÁ PODPORA
57 534,83 € 23,90%
Pôžička
7 643,90 €
2,85%
Manažment projektov a grantov
9822,96
3,67%
Dary
30 710,16 € 12,76%
Členské a príspevky
Verejná diskusia k téme
Prijatá asignovaná daň (2 %)
16 824,67 €
6,99%
medzinárodným organizáciám
505,00 €
0,19%
ústavného súdu
2 483,05 €
0,93%
Členské v Amicus klube
10 000,00 €
4,15%
		
		
MANAŽMENT A ROZVOJ
SAMOFINANCOVANIE
16 322,70 €
6,78%
ORGANIZÁCIE
90 790,72 € 33,90%
Príjmy zo živnosti a z kontraktov
9 975,00 €
4,14%
Prezentačné materiály
Predaj reklamných predmetov
2 750,40 €
1,14%
a webová stránka
12 873,47 €
4,81%
Príjmy z prenájmu priestorov
Budovanie kapacít a vzdelávanie
2 411,17 €
0,90%
a služieb s tým spojených
2 590,66 €
1,08%
Fundraising
10 827,55 €
4,04%
Iné (vrátené pôžičky, úroky)
1 006,64 €
0,42%
Strategické plánovanie
		
a riadenie organizácie
52 339,31 € 19,54%
REZERVNÝ FOND
3 500,00 €
1,45%
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NAŠU ČINNOSŤ FINANČNE PODPORUJÚ:

SPOLUPRACUJEME S:
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