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Ústavný súd bude mať od roku 2019 deväť nových sudcov  
a v tomto (takmer novom) zložení bude rozhodovať do roku 
2031. Preto sme bili na poplach a snažili sa otvoriť širšiu spoločen-
skú diskusiu o systéme voľby sudcov ústavného súdu. Prišli sme 
s konkrétnymi riešeniami, ako zabezpečiť, aby sa na ústavný súd 
dostali uznávané právnické autority a nie politickí trafikanti.

VIA IURIS pomáha po celom Slovensku. Pomáhame ľuďom chrániť 
verejný záujem a uplatňovať ich občianske práva a slobody. Tvoríme  
občiansku spoločnosť a so zdesením sme v uplynulom roku sledovali, 
ako sa niektoré spoločenské prúdy snažili spochybniť náš príbeh 
a našu prácu. Sme súčasťou občianskej spoločnosti na Slovensku 
od jej zrodu. Nebudeme sa len tak prizerať, ako jedinečný prínos 
občianskych organizácií zatieňujú neopodstatnené a agresívne útoky.

Preto sme v roku 2017 popri programových pilieroch Občan  
a Právny štát spustili aj nový pilier Občianska spoločnosť. Bude-
me vyvracať mýty o občianskej spoločnosti a strážiť legislatívu tak, 
aby sme sa ako občania mohli vždy slobodne vyjadrovať, združovať 
a aktívne zapájať do vecí verejných.

Rok 2017 nebol náročný len kvôli zhoršujúcej sa spoločenskej 
klíme. Z nášho tímu odišli naše kamarátky, dlhoročné kolegyne 
a piliere organizácie. Eva Kováčechová sa stala riaditeľkou Centra 
právnej pomoci. Zuzana Čaputová sa rozhodla pre súkromnú 
advokátsku prax a neskôr vstúpila do veľkej politiky. Nedajú sa 
nahradiť, ale verím, že výsledky našej práce dokazujú, že aj bez 
týchto dvoch silných žien nestrácame odvahu a schopnosť meniť 
Slovensko. Eva a Zuzana, ďakujem vám.

V roku 2018 oslávi VIA IURIS 25 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí ste 
doteraz pri nás stáli a pomáhali nám napĺňať našu misiu. Vašu pod-
poru budeme bez pochýb potrebovať aj v nasledujúcich rokoch.

Milan Šagát
Výkonný riaditeľ

Som presvedčený, že túto zodpovednosť si uvedomovalo 
viac ako 84 tisíc signatáriek a signatárov, ktorí požadovali 
zrušenie Mečiarových amnestií. Koniec nebol jasný a mohlo 

to dopadnúť akokoľvek. Náš hlas bol silný a parlament a ústavný 
súd amnestie nakoniec zrušili. Umelci, študenti, vy a VIA IURIS, 
my všetci sme v roku 2017 prispeli k historickému míľniku. Dali sme 
spravodlivosti šancu a dokázali sme, že občianska angažovanosť 
má zmysel.
 
Zápas o právny štát má však mnoho smerov. Preto sme presvedčení, 
že je nevyhnutné mať kvalitný ústavný súd, ktorý je posledným  
garantom spravodlivosti. Dokazuje to nielen prípad amnestií,  
ale aj prípady, ktoré zasiahli a môžu zasiahnuť do života každého z nás.  

ZÁLEŽÍ
NA KAŽDOM
Z NÁS.
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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. 

OBČAN

Usilujeme o to, aby sa verejnosť moh-
la efektívne zúčastňovať na správe 
vecí verejných. Aby sme sa ako ob-

čania mohli zúčastňovať povoľovacích pro-
cesov, ktoré majú dopad na naše životy. 
Aby sme mali prístup k informáciám a prí-
stup k súdom vo veciach verejného záuj-
mu, akou je napríklad ochrana životného 
prostredia alebo efektívne a zodpovedné 
fungovanie štátu a samospráv. Hľadáme, 
oceňujeme a pomáhame nie len bielym 
vranám, ale aj tým z nás, ktorí sú pri obhaj-
obe verejného záujmu zastrašovaní.

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

Autentickú občiansku spoločnosť, 
ako jeden zo základných pilierov 
slobody a demokracie, ohrozujú 

nesystémové legislatívne návrhy, populis-
tické vyjadrenia politikov a dezinformač-
ná kampaň konšpiračných médií. Stáli sme 
pri zrode občianskeho sektora na Sloven-
sku. Dnes vyvraciame nepravdivé mýty 
o „mimovládkach“ a strážime legislatívne 
prostredie tak, aby sa aj do budúcnosti 
mohli občania Slovenska slobodne vy-
jadrovať, združovať a aktívne sa zapájať  
do správy a kontroly vecí verejných.

PRÁVNY ŠTÁT

Presadzujeme systémové opatrenia 
posilňujúce nezávislú činnosť súdov, 
prokuratúry a polície bez politic-

kých vplyvov. Tieto inštitúcie sú základom 
fungujúceho právneho štátu, kde platí 
rovnosť pred zákonom a spravodlivosť sa 
dá vymôcť. Tieto orgány by mali garan-
tovať výkon verejnej moci zvolenými zá-
stupcami vo verejnom záujme a nie v sú-
kromný prospech vybraných oligarchov. 
Mali by byť zárukou, že za prešľapy proti 
zákonu budú niesť zodpovednosť všetci 
rovnako, vrátane politikov.

84 127 ľudí podporilo našu výzvu na zrušenie Mečiarových amnestií
V apríli parlament amnestie zrušil a v máji ich zrušenie definitívne potvrdil ústavný súd. Teraz už nič nebráni 
vyšetrovaniu únosu Michala Kováča mladšieho.

Zapojili sme sa do tvorby 6 zákonov
Boli sme členmi pracovnej skupiny pripravujúcej rozsiahlu novelu sudcovských zákonov. Aj vďaka nám je 
teraz výber nových sudcov efektívnejší a transparentnejší. Podieľali sme sa tiež na príprave novely infozákona. 
Vláda však nakoniec túto novelu odložila.

Pomohli sme v 14 strategických kauzách a zabezpečili sme 71 právnych konzultácií
Aj vďaka našej pomoci súd uznal, že pred výstavbou malých vodných elektrární sa musí zohľadňovať vplyv 
ich výstavby na okolité životné prostredie.

Spustili sme odbornú debatu o výbere nových ústavných sudcov 
Ústavný súd čaká zásadná personálna obmena. Preto sme so sudcami, akademikmi a odborníkmi na ústavné 
právo hľadali riešenia ako dosiahnuť, aby sa na ústavný súd dostali skutoční odborníci a morálne autority.

Pripravili sme už 10. ročník Bielej vrany 
Ocenenie Biela vrana v tomto roku získali bývalí zamestnanci ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková 
a Pavol Szalai, Štefan Straka, ktorý už desať rokov učí Rómov ekologickému farmárčeniu a ochranár prírody 
Erik Baláž.

PROGRAMOVÉ PILIERE ROK 2017 V SKRATKE
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VYHRALI SME NA SÚDE:

Výstavba kontroverznej  
elektrárne Iliaš sa odkladá

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.

Ochrana našich riek pred výstavbou 
malých vodných elektrární je už 
niekoľko rokov jednou z hlavných 

tém slovenských ochranárov. Na niektorých 
miestach sa malé vodné elektrárne plánujú 
v tesnej blízkosti vedľa seba, niekedy menej 
ako šesť kilometrov. To môže úplne zmeniť 
charakter riek a zničiť život v nich. Tento 
problém dokázal spojiť ochranárov príro-
dy, rybárov, obyvateľov dotknutých obcí 
aj samosprávy. Vo VIA IURIS im pomáha-
me zabezpečovaním právnej pomoci a za-
stupovania pred úradmi aj súdmi.

V Banskej Bystrici, v časti Iliaš, chce investor 
stavať jednu z desiatok malých vodných 
elektrární, ktoré postupne časom pribú-
dajú na Hrone. S touto výstavbou nesúhlasí 
mesto a ani miestni obyvatelia. Úrad vydal 
povolenie na stavbu bez toho, aby posu-
dzoval jej vplyv na životné prostredie.
V kauze pomáhame ochranárskym zdru-
ženiam Rieka, Slatinka a OZ Za dôstojnú 
Radvaň a miestnym obyvateľom, ktorí s na-
šou pomocou podali žalobu na súd. Kraj-
ský súd v Banskej Bystrici potvrdil, že úrady 
pri posudzovaní elektrárne postupovali  
v rozpore so zákonom, pretože nezohľad-
nili všetky negatívne vplyvy výstavby na ži-
votné prostredie. Súd nám dal za pravdu 

a rozhodol, že pred tým, ako malú vodnú 
elektráreň povolia, musí byť posúdený jej 
dopad na životné prostredie.

Pomoc poskytujeme aj v ďalších podob-
ných prípadoch, napríklad v Hronskom Be-
ňadiku. Snažíme sa, aby úrady posudzovali 
vplyv vodných elektrární na životné prostre-
die naozaj dôkladne v súlade so zákonom.

NAŠE ĎALŠIE AKTIVITY V TÉME OBČAN:

Presadzovanie práv  
ochrany životného prostredia,  
lokálnych komunít a občianskej  
spoločnosti v regiónoch často  

naráža na záujmy silných skupín,  
ktoré sa kvôli tomu nebránia  

pokriviť paragrafy.  
Našťastie existujú organizácie,  

ktoré sa nebránia zastať sa  
v takýchto ťažkých právnych  

sporoch slabších, a takou  
organizáciou je VIA IURIS.

Jozef Ridzoň
Slovenská ornitologická

spoločnosť/BirdLife Slovensko
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Po viac ako 10 rokoch sa definitívne 
rozhodlo, že na diaľničnom úseku 
Turany – Hubová bude postavený 

tunel a nie most. Zvíťazil tak variant, ktorý je  
šetrnejší k životnému prostrediu a k zvie-
ratám, ktoré v tejto oblasti žijú. V tejto kau-
ze sme právnymi stanoviskami pomáhali 
organizácii SOS/BirdLife.

Vydali sme knižnú publikáciu s názvom 
„Nenávistné prejavy a extrémizmus v roz-
hodnutiach Európskeho súdu pre ľudské 
práva". Na túto pomôcku pre sudcov, pro-
kurátorov a policajtov, ktorí riešia extrémis-
tické trestné činy, máme veľmi pozitívne 
ohlasy. Doteraz totiž na Slovensku neexis-
tovala odborná publikácia, ktorá by rie-
šila, kde je hranica medzi slobodou slova 
a nenávistnými prejavmi. Publikáciu sme 
vydali s finančnou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR.

Po šiestich rokoch ťahaníc mesto Trenčín 
muselo konečne zverejniť právny audit. 
Týmto víťazstvom občanov sa tak skončil 

dlhoročný spor, v ktorom sme pomáhali  
Centru environmentálnych aktivít z Tren-
čína. Aj keď po toľkých rokoch už obsah 
tohto dokumentu nie je aktuálny, zásadným 
úspechom je, že súd v plnej miere potvrdil 
právo verejnosti na prístup k informáciám 
podľa infozákona.

Na ústavnom súde sme namietli poru-
šenie práv občanov pri schvaľovaní no-
vely zákona o mimoriadnych opatreniach 
pri výstavbe diaľnic. Novela bola schválená  

v máji 2017 vládou a parlamentom a to 
bez medzirezortného pripomienkového 
konania, celý proces trval len 9 dní a ve-
rejnosť nemala možnosť sa ho zúčastniť. 

Cez Príručky a návody na našom webe 
pomáhame ľuďom – neprávnikom, zorien-
tovať sa v právnych témach. Vysvetľujeme,  
ako správne napísať petíciu, ako úrady po-
žiadať o informácie, ako sa zapojiť do územ-
ného konania a podobne. Stránku v roku 
2017 navštívilo takmer 60 000 ľudí.



Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného  
a odvážneho občianskeho činu. Veríme, že ľudia,  
ktorí bránia spravodlivosť, pravdu a verejný  
záujem by mali byť vzorom nám ostatným.  
Často je to naopak. Títo ľudia zažívajú príkoria  
a v mnohých prípadoch zostávajú proti presile sami. 

Preto spoločne s Alianciou Fair-play takýchto ľudí hľadáme 
a verejne im vyjadrujeme našu podporu. Cez príbehy bie-
lych vrán sa snažíme ľudí inšpirovať a pripomenúť im hod-

noty statočnosti, odvahy či slušnosti, ktoré sa v súčasnosti vytrácajú. 
VIA IURIS bielym vranám pomáha aj po právnej stránke.

V roku 2017 ocenenie získali bývalí zamestnanci ministerstva 
zahraničných vecí Zuzana Hlávková a Pavol Szalai, ktorí upozorni-
li na podozrivé zákazky na ministerstve zahraničných vecí počas 
slovenského predsedníctva v Európskej únii, ďalej Štefan Straka, 
ktorý už desať rokov učí Rómov ekologickému farmárčeniu a ochra-
nár Erik Baláž, ktorý stál na čele záchrany Tichej a Kôprovej doliny 
pred vyrúbaním.

V roku 2017 sme oslávili jubilejný 10. ročník udeľovania Bielych 
vrán. Za tento čas sme ocenili už 33 statočných ľudí. Medzi laure-
átmi sú bloger Ján Benčík, ktorý odhaľuje extrémistov na internete, 
Vladimír Crmoman, učiteľ, ktorý upozornil na nehospodárne pou-
žívanie financií na ministerstve školstva a dnes je jednou z vedúcich 
osobností Iniciatívy slovenských učiteľov alebo bývalá kontrolórka 
Národného lesníckeho centra Ľubica Lapinová. Tú centrum pre-
pustilo, keď našla pochybenia vo verejnom obstarávaní a odmietla 
zmeniť zistenia svojej kontroly. Pani Lapinovej sme pomáhali pred 
súdom a aj vďaka našej pomoci nakoniec súd uznal, že jej výpoveď 
bola protizákonná.

31. máj 2017 sa zapísal do histórie 
Slovenska ako deň, kedy boli zrušené 
nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara. 
Sme hrdí na to, že VIA IURIS bola  
toho súčasťou.

Došlo tak k jedinečnej synergii púta-
vého filmu, odborného stanoviska  
bývalých ústavných sudcov, advo-

kátov a významných právnikov, výzvy 250 
osobností kultúrneho a spoločenského ži-
vota a verejnej podpisovej akcie, ktorú sme 
zastrešili.

Kampaň Somza.to podporilo neuveriteľ-
ných 84 000 ľudí. Zoznam signatárov sme 
spoločne s výzvou za zrušenie amnestií 
odovzdali poslancom národnej rady pred 
aprílovým rokovaním o zrušení amnestií. 

Definitívne rozhodnutie však zostalo až na  
ústavnom súde. Preto sme v máji odovzdali 
ústavnému súdu naše odborné stanovisko,  
ktoré obsahovalo právnu argumentáciu 
a prehľad rozhodnutí medzinárodných 
súdov v podobných prípadoch. Ústavný 
súd v máji amnestie definitívne zrušil.

Po rokoch je tak možné pokračovať v trest-
nom konaní vo veci únosu Michala Kováča 
mladšieho.

Zrušenie Mečiarových amnestií vnímame 
ako víťazstvo občanov. Bez občianskeho 
tlaku tisícov ľudí, ktorí podporili zrušenie 
amnestií, by sa veci v parlamente nepohli. 
Tento úspech je dôkazom toho, že ob-
čianska aktivita prináša konkrétne výsledky 
a mení Slovensko k lepšiemu.

BIELA VRANA AMNESTIE VLADIMÍRA MEČIARA BOLI ZRUŠENÉ
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V rámci ankety Hovorca roka 2017 odborná 
porota udelila mimoriadne ocenenie Top 
hovorca roka nášmu kolegovi Jurajovi Rizmanovi. 

Juraj získal ocenenie za jeho komunikačné aktivity  
v rámci kampane Somza.to, ktorá významnou mierou 
prispela k zrušeniu Mečiarových amnestií. Kampaň 
v priebehu prvého dňa podporilo viac ako 24 000 
ľudí. Juraj sa tak stal absolútnym víťazom za všetky 
hodnotené kategórie.

Ústavný súd je posledným garantom 
spravodlivosti v prípade, že zlyhajú 
všetkyostatné štátne inštitúcie.  
Jeho charakter v prvom rade určujú 
jeho sudcovia. Preto presadzujeme 
objektívny výber nových ústavných 
sudcov s dôrazom na ich odbornosť  
a morálny kredit.

V roku 2019 sa naraz vymení až 9  
z 13 ústavných sudcov, ktorí budú 
rozhodovať až do roku 2031. Je to  

jedinečná šanca ako prinavrátiť ústavnému 
súdu dôveru.

Po skúsenostiach z predchádzajúcich volieb 
nám záleží na tom, aby noví sudcovia a sud-
kyne neboli len politikmi nastrčené figúrky, 
ale uznávané osobnosti s nespochybniteľ-
nou morálnou integritou, ktoré budú naozaj 
chrániť spravodlivosť na Slovensku.

Preto sme sa v roku 2017 zamerali na ak-
tivity, ktoré rozpútali odbornú diskusiu 
na tému výberu ústavných sudcov. 

V marci sme zorganizovali okrúhly stôl s od-
borníkmi na ústavné právo. V uzavretej sku-
pine sme diskutovali o najväčších nedostat-
koch slovenského systému a jeho možných 
alternatívach. Následne sme zorganizovali 
veľkú odbornú konferenciu, kde sme spo-
lu s 50 odborníkmi, sudcami, poslancami, 
akademikmi aj advokátmi, hľadali riešenia 
na zlepšenie výberu ústavných sudcov.

Medzi rečníkmi bola aj vtedajšia minis-
terka spravodlivosti Lucia Žitňanská či bý-
valý predseda ústavného súdu profesor 
Ján Mazák.

Závery diskusie sme použili pri tvorbe 
odporúčaní na zmenu výberu ústavných 
sudcov, ktoré budeme prezentovať v roku 
2018. V nasledujúcom období budeme 
pracovať na tom, aby sa tieto odporúčania 
pretavili do zmien aplikačnej praxe a zmien 
legislatívy.

ÚSTAVNÝ SÚD ČAKÁ PERSONÁLNE ZEMETRASENIE
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OCENENIE HOVORCA ROKA ZÍSKAL NÁŠ KOLEGA

Je pre mňa veľkou cťou, že si odborná  
porota všimla moju prácu a ocenila ju.  
Teší ma to aj preto, že ide o historicky  

prvé ocenenie v kategórii TOP hovorca roka,  
ktoré získal človek z občianskeho sektora.  

Veľmi by som si prial, aby ocenenie  
inšpirovalo občianske organizácie  
k intenzívnejšej a kvalitnejšej práci  

s novinármi a médiami.

Juraj Rizman
hovorca a jeden z koordinátorov  

kampane Somza.to 

Aktivity VIA IURIS k téme  
voľby nových ústavných  

sudcov považujem za veľmi  
dôležité nielen pre zlepšenie  

fungovania Ústavného súdu SR,  
ale aj pre zvýšenie dôveryhodnosti 

tejto inštitúcie v očiach občanov.

doc. JUDr. Jozef Vozár, Csc.
riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV



Nový výber sudcov je objektívnejší

A ko členovia pracovnej skupiny na ministerstve spravod-
livosti sme pracovali na príprave rozsiahlych noviel troch 
sudcovských zákonov, ktoré vstúpili do platnosti v júli 

2017. Takmer všetky vylepšenia zákonov, ktoré sme navrhovali  
v rámci kampane Štrngám za zmenu sa nám podarilo presadiť. 
Výber sudcov je po novom efektívnejší a objektívnejší a mal by  
zamedziť rodinkárstvu. Sudcovia sú vyberaní hromadne maximál-
ne dvakrát do roka. Prvé hromadné výberové konanie prebehlo  
v novembri a naša kolegyňa bola členkou výberovej komisie. 

Voľby členov Súdnej rady

Vmáji 2017 si sudcovia spomedzi seba volili osem nových 
členov Súdnej rady. K voľbe sme pripravili webstránku 
Za dobrú voľbu, na ktorej sme vysvetlili úlohu Súdnej rady, 

spôsob voľby a dali priestor na bližšie predstavenie všetkým 17 
kandidátom, aby sme tak prispeli k transparentnejšej voľbe. Pred 
samotnou voľbou bola každému slovenskému sudcovi zaslaná 
informáciu o existencii webstránky.

NAŠE ĎALŠIE AKTIVITY V TÉME PRÁVNY ŠTÁT: BRÁNIME OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

13

Občianska spoločnosť je jeden  
zo základných pilierov slobody  
a demokracie.  Strážime zákony a zaroveň  
pomáhame občianskym organizáciám,  
aby sa ľudia mohli slobodne vyjadrovať,  
združovať a zapájať sa do správy  
vecí verejných.

V IA IURIS vznikla v čase, kedy sa 
na Slovensku rodila občianska 
spoločnosť. V tom čase sme si, 

ešte pod názvom Centrum na podporu 
miestneho aktivizmu, dali za cieľ pomáhať 
aktívnym ľuďom, ktorí sa chcú zapájať  
do kontroly a správy vecí verejných.

Za 24 rokov fungovania samostatného Slo-
venska sa občianska spoločnosť posunula, 
ľudia majú možnosť združovať sa, vyjadrovať 
svoje názory prostredníctvom petícií, zapá-
jať sa do tvorby zákonov či verejných politík, 
majú prístup k informáciám a môžu kontro-
lovať, ako politici plnia svoje predvolebné 
sľuby. V súčasnosti vnímame, že fungovanie 
občianskej spoločnosti začínajú ohrozovať 

populistické vyjadrenia politikov, nesysté-
mové legislatívne návrhy a dezinformačná 
kampaň konšpiračných médií. 

Chceme predísť obmedzovaniu, ktoré vi-
díme napríklad v Maďarsku. Preto sme za-
čali strážiť zákony, ktoré upravujú fungo-
vanie občianskeho sektora, navrhovať ich 
zlepšenia, zabezpečovať právnu pomoc 

formálnym aj neformálnym občianskym 
iniciatívam a verejne vysvetľovať nepravdy, 
ktoré šíria niektorí politici a konšpiračné 
médiá.

V rámci hromadnej pripomienky k návrhu 
novely infozákona sme sa napríklad ve-
novali aj problematike zvyšovania admi-
nistratívnej záťaže občianskych združení, 
ktorú novela navrhovala.  

Od septembra 2017 sme rozbehli aktívnu 
prácu v rámci Komory mimovládnych or-
ganizácií pri Rade vlády pre mimovládne 
neziskové organizácie. Zintenzívnili sme 
tiež spoluprácu s Úradom splnomocnenca 
vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Na jeseň sme rozbehli aj medzinárodnú 
spoluprácu s organizáciami z Česka, Ma-
ďarska a Poľska. Zorganizovali sme disku-
siu s maďarským docentom politológie 
o stave občianskej spoločnosti v Maďar-
sku a možnostiach prevencie maďarského 
vývoja na Slovensku.

Neviem, aká je budúcnosť  
občianskej spoločnosti  

na Slovensku.  
Viem ale, ako ju VIA IURIS  

chráni a posilňuje.  
Amnesty International Slovensko  

čelilo administratívnej  
šikane zo strany mestského úradu  

a VIA IURIS neváhalo  
pomôcť a úspešne ochrániť  

zhromažďovacie právo.

Kamila Gunišová
Amnesty International  

Slovensko
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Pracujeme na systémových zmenách,  
ktorými postupne meníme naše 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. Aj v roku 2018 nás čaká veľa práce. 

Našou prioritou je voľba sudcov ústavného súdu. 
Budeme presadzovať zmeny vo výberovom pro-
cese, strážiť celý jeho priebeh, aby sa novými 
ústavnými sudcami stali naozaj tí najlepší z najlep-
ších. Naďalej budeme ľuďom pomáhať v kauzách, 
kde dochádza k porušovaniu a obchádzaniu práv 
verejnosti a strážiť, aké zákony sa prijímajú v našom 
parlamente.

Presadzovanie systémových zmien je vždy behom 
na dlhé trate. Ale veríme a dúfame, že s vašou pra-
videlnou podporou dokážeme naše ciele dotiahnuť 
do úspešného konca.

Podporiť nás môžete na www.viaiuris.sk/podpora
Zdenka Tesárová

účtovníctvo

Peter Wilfling
právnik

Tomáš Kamenec – advokát, Dedák & Partners

Andrej Majerník – advokát, Majerník & Miháliková

Dana Mareková – kampanierka, Bankwatch, Človek v ohrození

Ondrej Smolár – výkonný riaditeľ, Soitron

Jozef Vozár – riaditeľ, Ústav štátu a práva SAV

Ivana Figuli
právnička

Monika Jankovičová
fundraising a projekty

Alexandra Kaufmannová 
právnička (od novembra 2017)

Veronika Čukášová
manažérka ocenenia Biela vrana 

(do septembra 2017)

Helena Hricová
financie a projekty

Milan Šagát
výkonný riaditeľ

Kristína Babiaková
advokátka

Zuzana Čaputová
advokátka (do septembra 2017)

Eva Kováčechová
advokátka (do februára 2017)

Imrich Vozár
právnik

Juraj Rizman
kampane a komunikácia

ČLENOVIA RADY

Právnikov z VIA IURIS vnímam od roku 2000, kedy sa ujali nás,  
občanov v kauze "Radvanská pumpa" v Banskej Bystrici.  

Vážim si ich prácu, pripomienkovanie zákonov, občiansku angažovanosť   
a teším sa z každého úspechu pri obhajovaní verejného záujmu  

a demokracie na Slovensku. Aj preto VIA IURIS podporujem  
pravidelným mesačným darom.

Ľudmila Priehodová
mestská poslankyňa v Banskej Bystrici,  

urbanistka, členka OZ Za dôstojnú Radvaň 
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PRÍJMY CELKOVO 302 091,07 € 100,00%
GRANTOVÉ PRÍJMY 173 927,50 € 57,57%
Open Society Foundation 43 554,81 € 14,42%
Foundation Open Society Institute 25 284,45 € 8,37%
Ministerstvo spravodlivosti SR 22 245,00 € 7,36%
Fond pre transparentné Slovensko 20 000,00 € 6,62%
CEE Bankwatch Network  10 773,47 € 3,57%
Nadácia Zastavme korupciu 10 000,00 € 3,31%
Veľvyslanectvo USA 8 612,00 € 2,85%
Nadácia Slovenskej sporiteľne 7 000,00 € 2,32%
Education for Democracy Foundation 5 986,00 € 1,98%
International Visegrad Fund 5 100,00 € 1,69%
Nadácia ESET 5 000,00 € 1,66%
Nadačný fond Telekom  
pri Nadácii Pontis 5 000,00 € 1,66%
International Bar Association Foundation 1 803,32 € 0,60%
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 1 000,00 € 0,33%
CEF 2016 1 000,00 € 0,33%
Ostatné granty 1 568,45 € 0,52%

DARY, ASIGNÁCIA DANE  
A PRAVIDELNÁ PODPORA 109 376,60 € 36,21%
Dary 85 163,47 € 28,19%
Prijatá asignovaná daň (2 %) 19 213,13 € 6,36%
Členské v Amicus klube 5 000,00 € 1,66%

 
SAMOFINANCOVANIE 18 786,97 € 6,22%
Príjmy zo živnosti a z kontraktov 7 283,00 € 2,41%
Príjmy z prenájmu priestorov  
a zo služieb s tým spojených 2 733,95 € 0,91%
Predaj reklamných predmetov (tovaru) 1 489,00 € 0,49%
Iné (vrátené pôžičky, úroky) 7 281,02 € 2,41%

VÝDAVKY CELKOVO 232 251,55 € 100,00%
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU  
PROGRAMU 142 412,94 € 61,32%
Riešenie významných občianskych  
káuz a konzultačná činnosť 23 095,70 € 9,94%
Analytická, legislatívna  
a publikačná činnosť 18 011,52 € 7,76%
Ocenenie Biela vrana 23 803,35 € 10,25%
Iniciatíva Somza.to 15 531,54 € 6,69%
Iniciatíva Štrngám za zmenu 34 439,23 € 14,83%
Iniciatíva Za dobrú voľbu 15 220,00 € 6,55%
Konferencia Výber ústavných sudcov 10 843,60 € 4,67%
Program Občianska spoločnosť 1 468,00 € 0,63%

  
MANAŽMENT A ROZVOJ  
ORGANIZÁCIE 51 625,41 € 22,23%
Manažment organizácie, projektov  
a grantov, fundraising 40 725,48 € 17,54%
Odborná literatúra, softvér 1 837,03 € 0,79%
Webová stránka a prezentačné materiály 1 538,90 € 0,66%
Budovanie kapacít a vzdelávanie 874,00 € 0,38%
Náklady na poskytovanie  
komerčných služieb 6 650,00 € 2,86%

PREVÁDZKOVÉ A ORGANIZAČNÉ  
VÝDAVKY 30 395,48 € 13,09%
Výdavky na prevádzku kancelárií 16 295,89 € 7,02%
Online služby a softvér 7 029,41 € 3,03%
Porady a stretnutia 2 364,14 € 1,02%
Cestovné výdavky 1 506,94 € 0,65%
Výpočtová a komunikačná technika 756,00 € 0,33%
Komunikačné výdavky 754,68 € 0,32%
Bankové a úradné poplatky 449,11 € 0,19%
Dane (z príjmu, z nehnuteľností, z úrokov) 339,31 € 0,15%
Finančný audit 900,00 € 0,39%

 
INÉ VÝDAVKY 7 817,72 € 3,37%
Dary (výdavky) 4 058,90 € 1,75%
Pôžička 3 290,00 € 1,42%
Členské a príspevky medzinárodným  
organizáciam 400,00 € 0,17%
Ostatné výdavky 68,82 € 0,03%



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
štatutárnemu orgánu občianskeho združenia VIA IURIS

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia VIA IURIS (,,Združenie”), ktorá obsahuje súvahu 
k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú 
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia 
k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, ISA). 
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 
závierky. Od Združenia sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene  
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom 
audite”) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky  
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské 
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný 
obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej 
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Združenia nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, 
ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal 
v úmysle Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané 
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných 
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť 
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, 
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe 
tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme 
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame  
audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko  
neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, 
pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie 
alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské 
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol 
Združenia.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov 
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná 
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť 
Združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, 
sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, 
ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, 
že Združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, 
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich 
vernému zobrazeniu.

Banská Bystrica, 31. mája 2018

MONAREX audit consulting, s.r.o. Ing. Ladislav Pompura, Ph.O.
Námestie slobody 2 zodpovedný audítor
974 01 Banská Bystrica licencia SKAu 818
Obchodný register Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka číslo 3701/S
licencia SKAu 263

MONAREX audit consulting, s. r. o., registrovaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka 
č.: 3701/S a zapísaná v zozname audítorov – právnických osôb vedenom Slovenskou komorou audítorov pod 
evidenčným číslom 263. IČO: 36 006 670, IČ DPH: SK2021098915.
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NAŠU ČINNOSŤ FINANČNE PODPORUJÚ:

SPOLUPRACUJEME S
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