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Vážení spoluobčania,
neviem, či sa dá v boji proti korupcii konštatovať, že rok bol úspešný, ale z pohľadu
našich malých cieľov, sa nám niečo málo podarilo.
Realizovali sme akcie a činnosť predovšetkým vďaka finančnej podpore – grantu
z nórskych fondov, ale i vďaka malým podporovateľom. Za každý dar sme nesmierne vďační.
V OZ proti korupcii sledujeme predovšetkým regionálne témy z pohľadu ochrany
verejných zdrojov. Aj tento krát môžeme konštatovať, že má zmysel sledovať toky peňazí
i v malých samosprávach, v ktorých je obrovský balík peňazí.
Nemôžeme sa pochváliť so žiadnou veľkolepou kauzou, či fatálnym odhalením,
s ktorým by prišla významná zmena do spoločnosti, napriek tomu naďalej dúfajme, že malé
kroky a naše snahy v združení môžu osvetľovať cestu v očisťovaní verejného života.
I preto sme pokračovali a nadviazali na aktivity z predošlého roku - zorganizovali sme
2 ročník Protikorupčného festivalu, množstvo diskusií, protikorupčnú školu s mladými
stredoškolákmi, literárnu súťaž na protikorupčnú tému, protikorupčné divadlo. Lebo veríme,
že i malé kvapky môžu naplniť pohár, ktorý veríme, raz prerazí rysku svojho horizontu.

Vanda Tuchyňová

Poslanie a aktivity Občianskeho združenia Proti korupcii v roku 2015
Občianske združenie Proti korupcii, IČO 42 221 501, so sídlom v Žiline, je občianskym
združením registrovaným na Ministerstve vnútra dňa 21.06.2012 pod číslom VVS/1-900/9039673 (ďalej „OZ“).
Občianske združenie Proti korupcii vzniklo pred štyrmi rokmi, aby dopĺňalo funkciu
štátnych orgánov, ktoré zlyhávajú pri svojej kontrolnej činnosti.
OZ tretí rok venuje pozornosť prípadom korupcie, verejným krádežiam, nehospodárnemu
nakladaniu obecného či verejného majetku a snaží sa napomáhať ich odhaľovaniu.
OZ monitoruje činnosť/nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní, vývoj káuz
a priebežne ho zverejňuje na svojej webovej stránke. Uverejňujeme blogy na sme.sk. Sú to
naše postoje, názory k výsledkom našej dlhodobej činnosti a k nečinnosti či apatii štátneho
aparátu.
Za dôležitú OZ považuje prevenciu. Členovia OZ veria, že zmena klímy v oblasti
čistoty verejného života spočíva v zmene postoja, ktorý sa v nás buduje od detstva.
Za týmto účelom OZ organizuje protikorupčné besedy na stredných školách a literárnu súťaž
pre žiakov druhého stupňa ZŠ a stredoškolákov, na tému korupcie. Organizujeme
protikorupčný festival, v ktorého tradícii chceme pokračovať.
V roku 2015 sme úspešne realizovali viaceré výstupy v rámci projektu Strážca
transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov, ktorý bol podporený
sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open
Society Foundation. Cieľom projektu Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy
verejných zdrojov je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.
Množstvo našich výstupov vzniklo najmä za pomoci OSF, za čo mu patrí naša veľká vďaka.
OZ Proti korupcii chce napomáhať širokej verejnosti ochraňovať verejné zdroje, preto
v priebehu celého roka 2015 poskytovalo bežným občanom bezplatnú právnu poradňu
k podnetom kontroly verejných zdrojov v štátnych inštitúciách. Občanom, ktorí sú svedkami
korupčných prejavov a chcú prispieť k ich odhaleniu, je OZ pripravené pomôcť v komunikácii
so zodpovedným orgánmi. Po overení hodnovernosti faktov zvažujeme podnet na trestné
stíhanie či iný postih, v mene OZ Proti korupcii so zachovaním úplnej anonymity. Aj tu sa ako
v minulosti ukazuje, že väčšina podnetov od občanov sa týka viac občianskych problémov
ako verejných záležitostí a že mnohí si mýlia našu službu s právnou kanceláriou na riešenie
majetkových sporov a osobných záujmov. Museli sme preto tento rok pristúpiť
k jednoznačnej selekcii podnetov už v ich začiatkoch a právnu konzultáciu viac zadresniť
a zefektívniť.

Opäť chceme i pred verejnosťou zdôrazniť, že naše poslanie smeruje predovšetkým k
sledovaniu prípadov regionálneho charakteru, zamerané na zneužívanie verejných zdrojov,
právomocí verejných činiteľov, nehospodárne nakladanie s obecným majetkom, porušovanie
zákonov pri nakladaní s obecným majetkom či porušovania práv na informácie v zmysle
zákona o Slobodnom prístupe k informáciám. Naše aktivity sa netýkajú riešenia osobných
súdnych a právnych konfliktov. Jasným meradlom a kritériom prípadov sú porušenia v oblasti
verejného záujmu.

Prehľad činností za rok 2015
Prvá kauza na ktorú sme upozornili hneď v úvode roka, bola téma Váhostav. Od
prvého momentu vypuknutia agendy sme boli s kontaktmi so skupinou podnikateľov
z Banskej Bystrice, ktorí sa rozhodli na ich problémy s nevyplatením peňazí poukázať.
Podporovali sme ich snahu, poskytovali konzultácie, sprostredkovali stretnutia.
Zriadili sme webovú stránku, www.protirestrukturtalizacii.sk kde sme zhrnuli všetky
informácie o kauze, zorganizovali sme verejnú diskusiu a po celú dobu sme podnikateľov
sprevádzali i právnou konzultáciou a činnosťou.
V roku 2015 sme pokračovali vo vyhodnotení projektu „VOLBYOPEN.“ Jeho cieľom bolo
presadiť transparentnosť preukazovania finančných zdrojov na financovanie vlastnej
predvolebnej kampane v komunálnych či ostatných voľbách. Autorom myšlienky je Jozef
Petráš, bývalý hovorca Mesta Martin, odborník a externý spolupracovník Transparency
International v otázkach financovania volebných kampaní.
V komunálnych voľbách na jeseň 2014 našlo odvahu preukázať svoje odhadované náklady
a následne reálne výdavky na vlastnú kampaň spolu 30 kandidátov na celom území SR,
z toho v Žilinskom kraji 15 kandidáti. Z kandidátov na post primátora Mesta Žilina našiel túto
odvahu len Igor Choma. Konečným efektom tohto projektu má byť morálny tlak z dola na
kandidátov (keďže zákonná úprava v tejto oblasti absentuje) preukázať legálne výšku
a zdroje financovania vlastnej volebnej kampane.
Poukázali sme i na prípad starostu obce Rosina, bývalého riaditeľa Okresného úradu práce
v Žiline Jozefa Machynu, ktorý prihral kšeft za 22 tisíce EUR rodine krajského prokurátora.
Prvé dni vo svojej funkcii podpísal zmluvu o právnom poradenstve s advokátskou
kanceláriou manželky dnes už bývalého krajského prokurátora v Žiline na dobu 30-tich
mesiacov (viď. dokument nižšie). Zo zmluvy vyplýva, že obec mala zaplatiť za celkové služby
sumu vo výške 22 500,- Eur.
V roku 2015 mal svoju čiastočnú koncovku aj prípad, ktorý sme sledovali v Liptovskom Jáne,
kde boli zneužité verejné zdroje z Európskych fondov pri rekonštrukcii tamojšieho námestia.
Potom, čo sme sa téme dva roky venovali, sledovali a poukazovali na ňu, ministerská
kontrola potvrdila naše zistenia a obci vydala príkaz na vrátenie peňazí 120 tisíc Eur. Žilinský
župan na základe týchto faktov v októbri 2015 odvolal z funkcie riaditeľa odboru SO/RO
Milana Ovseníka, ktorý na úrade ŽSK zodpovedal za správnosť čerpania pridelených
projektových peňazí.
Ďalšou verejnou občianskou kauzou bol prípad výstavby umyvárky v Strážove pri Žiline.
Primátor Igor Choma obetoval miestnych občanov, aby nemusel čeliť verejnej politickej
kritike za chybu svojej úradníčky. Tá sa podpísala pod to, že v rozpore s územným plánom
postavili občanom vedľa ich domov NONOSTOP autoumyvárku. Igor Choma sa nepostavil za
práva a občanov, vedenie radnice neurobilo pod jeho vedením nič preto, aby projekt
zastavili. Obyvatelia Strážova tak doteraz čelia ničivým dôsledkom stavby v súvislosti s ich
pokojom a komfortom bývania.
Ku všetkým témam sme sa vyjadrovali aj prostredníctvom blogov na portáli www.sme.sk,
uverejnených i na našej webovej stránke.

Popri analytickej práci sme vykrývali aktivity i v oblasti prevencie korupcie a klientelizmu.
Členovia OZ navštívili niekoľko gymnázií a stredných škôl a besedovali so študentmi
o konkrétnych skúsenostiach s verejnou politikou a kontrolou verejného života.
Protikorupčný festival 2015
Druhý ročník Protikorupčného festivalu sa uskutočnil dňa 17.novembra v Žiline, jeho
organizátorom bolo naše združenie.
Festival začal témou „Finačné straty v malých samosprávach, kde Vanda Tuchyňová z OZ
Proti korupcii hovorila o tom, ako sa strácajú peniaze i v malých obciach. Pokračovali sme
diskusiou na tému „Sekáme alebo hladkáme chobotnicu?“ Diskusie sa zúčastnil komentátor
Marián Leško, Lucia Nicholsonová, a župan Juraj Blanár, moderátorom bol Eugen Korda.
Nasledovali tematické vstupy predstaviteľov mimovládok na tému: „ Kam sme sa pohli v boji
proti korupcii: Deň vyvrcholil galavačerom Adely Banášovej a jej hostí o 16.hodine v Dome
kde spoločne glosovali tému boja proti korupcii. Sála Domu odborov bola až na pár miest
vypredaná.
DISKUSIE
Verejnosti boli určené viaceré verejné diskusie, ktoré sa nám podarilo zorganozovať
v partnerstve s Nadáciou Polis a Stanice Záriečie v Žiline. Vznikli ako výstupy z Projektu
Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov.
Témy diskusií:
-

Financovanie politických strán
Kauza Váhostav
Ako vládne Marián Kotleba v Banskej Bystrici
Kauza Automumyvárky v Strážove
Aký je výsledok kauzy Liptovský Ján

Letná protikorupčná školička
V Čičmanoch, v krásnom prostredí Strážovských vrchov sme sa počas leta opäť venovali
mladým ľuďom na trojdňovej Protikorupčnej škole. Tento krát sme debaty s mladými
orientovali na hodnotu pravdy a odvahy. Akcie sa zúčastnilo 7 študentov zo stredných
škôl. Tri dni pobytu spestrili študentom prednášajúci novinár Andrej Bán, policajný
vyšetrovateľ v oblasti korupcie a klientelizmu zo Žiliny, Ján Marosz, člen OZ Proti
korupcii a bývalý policajný agent pri odhaľovanú úplatku.

Protikorupčné divadlo
V spolupráci s profesionálnou divadelnou agentúrou ARTHUR sme za finančnej podpory OSF
zrealizovali ďalšie divadelné predstavenia pre žiakov prvého stupňa ZŠ.
Divadlo „Išlo klamstvo na vandrovku“ rozpráva príbeh malého Maxa, ktorý od detstva buduje
svoje výhody na klamstvách a podvádzaní, ktoré ho síce vynesú na primátorskú stoličku,
v závere ho však dovedú do väzenia.
Na záver predstavenia vyznieva myšlienka, že každý je strojcom svojho osudu a sám si volí
cestu, po ktorej bude kráčať.

Projekt „Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov“
a spolupráca s Nadáciou otvorenej spoločnosti
Občianske združenie Proti korupcii bolo úspešné a v r. 2013 získalo grant z Nadácia
otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
Vytvorili sme vlastný projekt „Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy
verejných zdrojov“ (ďalej len „projekt“), so zameraním na monitoring vynakladania
verejných zdrojov, ako aj pôsobenie na naše deti a mládež a ich protikorupčné vnímanie.
Projekt „Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov“
bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je
financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia
otvorenej

spoločnosti

–

Open

Society

Foundation.

Cieľom

projektu

„Strážca

transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov“ je Rozvoj advokačných
a watch-dogových aktivít.
Projekt si vyžaduje 10% spoluúčasť zo strany OZ, v zmysle schválenie Zmluvy o grante
č. G/348/13/80000. V projekte je 68 výstupov, financovaných 90% z grantu Nadácie
otvorenej spoločnosti. K najvýznamnejším patria Protikorupčný festival, Protikorupčné
divadlo /určené pre 1.stupeň ZŠ/, Literárna súťaž na protikorupčnú tému /2.stupeň ZŠ
a stredné školy, s hodnotnou vecnou odmenou/, Literárne protikorupčné súťaže /s
hodnotnou vecnou odmenou/.
Množstvo výstupov spomenutých v tejto výročnej správy, bolo zrealizované s veľkou
finančnou podporou OSF, z uvedeného Fondu, za čo im patrí naša veľká vďaka.
Nezanedbateľným partnerom v roku 2015 bola Stanica Záriečie – poskytla nám
priestory, ozvučovaciu techniku a komplexný servis na realizáciu verejných diskusií.

O Občianskom združení Proti korupcii a ľuďoch v ňom
Občianske združenie Proti korupcii, IČO 42 221 501, so sídlom v Žiline, je občianskym
združením registrovaným na Ministerstve vnútra dňa 21.06.2012 pod číslom VVS/1-900/9039673.
Od svojho založenia až do súčasnosti je zloženie orgánov OZ nasledujúce.
Najvyšším orgánom OZ je členská schôdza, ktorú tvoria všetci jej riadni a čestní členovia.
Riadnymi členmi OZ sú:
Mgr.Vanda Tuchyňová (1974), Nitrianska 1593/1, 010 08 Žilina
Ing. Ľubomír Bechný (1963), bytom Bezručova 2400/6, 010 01 Žilina
Mgr. Ján Marosz (1978), Podhorie 306, 013 18 okr. Žilina
JUDr.Adriana Muráňová (1971), Družinská 988, 013 22 Rosina
Čestnými členmi OZ sú: Mgr. Richard Vašečka (poslanec NR SR, Žilina), Ing.Michal Vyšinský
(lesný inžinier, Žilina.), Ing. Mgr. Peter Ničík (kulturológ, Žilina), Ing. Branislav Škripek
(poslanec NR SR a prekladateľ), Doc. Terézia Rončáková-Kolková (vysokoškolská
pedagogička, Žilina), Marián Balázs (publicista, Bratislava).
Predsedníctvo
Výkonným a štatutárnym orgánom OZ
podpredsedov.

je predsedníctvo. Skladá sa z predsedu a dvoch

Mgr.Vanda Tuchyňová – predsedkyňa
Ing. Ľubomír Bechný - podpredseda
Mgr. Ján Marosz – podpredseda.
Spôsob konania: predsedníctvo koná v mene združenia tak, že k názvu združenia pripojí svoj
podpis predseda samostatne alebo dvaja podpredsedovia spoločne.
Rada
Rada je poradným orgánom združenia, skladá sa fixne zo 6 členov. Rozhoduje najmä
o prijímaní nových členov do OZ.
Členmi Rady sú:
Mgr.Vanda Tuchyňová (1974), Nitrianska 1593/1, 010 08 Žilina
Ing. Ľubomír Bechný (1963), bytom Bezručova 2400/6, 010 01 Žilina
Mgr. Ján Marosz (1978), Podhorie 306, 013 18 okr. Žilina
JUDr.Adriana Muráňová (1971), Družinská 988, 013 22 Rosina
Ing. Richard Vašečka, (1973), Marček 100, 013 32 Svederník
Monika Janigová (1979), Egrešová 850/8, 010 03 Žilina.

Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom OZ.
Členmi revíznej komisie sú:
Július Nguyen (1980), Dadanova 5, 010 15 Žilina - Hájik
Katarína Dzurillová (1973), Turie 568, 013 12 Turie
Zuzana Balogová (1974), Čajakova 8, 010 01 Žilina.
Funkciu Správcu vkladov a členských príspevkov, ktorú predpokladajú stanovy OZ,
vykonáva VÚB a.s., pobočka Žilina, v ktorej má OZ Proti korupcii účet. Osobitný grantový účet
má OZ zriadený v OTP banka Slovensko a.s.
Funkčné obdobie všetkých orgánov je štvorročné, opätovný výkon funkcie identickou
osobou je prípustný v zmysle čl. IV ods. 7 stanov OZ Proti korupcii.

Podporili nás
Našu prácu a najmä jej výsledky by nebolo možné aktívne zhodnocovať bez darcov
z radov fyzických i právnických osôb, ktorí finančne prispeli na činnosť OZ. V roku 2015 nás
finančne či vecne podporili:
PRÁVNICKÉ OSOBY
Ladislav Čierny – TESATEL, Žilina
Firma Hour
Firma Koratex
Firma Kinekus
FYZICKÉ OSOBY
Branislav Škripek, Žilina
Richard Vašečka, Žilina
Manž.Hanuliakovci, Žilina
Tibor Balco, Žilina
Martina Šubjaková, Žilina
Tatiana Šuštiaková, Žilina
Jana Ondrišová, Žilina.
Martin Sukupčák

NAŠI PARTNERI
Našimi partnermi v realizácii projektov sú:
Transparency International Slovakia
Alliancia Fair – play
Stanica Záriečie.
NAŠI PRIAZNIVCI
Naše protikorupčné aktivity uvítali a podporujú významné osobnosti z rôznych oblastí
kultúrneho a spoločenského života.
Marián Balázs, publicista
Peter Ničík, nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva Žilina, kulturológ
Vlado Bača, fotograf
Terézia Rončáková – Kolková, lekárka
Ján Holubčík, kňaz
Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko
Zuzana Wienk, výkonná riaditeľka OZ Alliancia Fair-play
Ján Košturiak, riaditeľ spoločnosti IPA Slovakia, s.r.o., Žilina
Marián Kaňuch, evanjelický farár.
Slová ich podpory a povzbudenia možno nájsť na našej webovej stránke v podzáložke
Podporili nás/ Naši priaznivci.

FINANČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2015

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v celých EUR
Údaje z účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

Za obdobie I/2015 – XII/2015
P.č. Výnosy:
1.
2.
3.
4.
5.

Z predaja služieb
Z členských príspevkov a darov
Z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Ostatné
Výnosy celkom:

P.č. Náklady:
1.
2.
3.
4.

Materiálové náklady
Energie a služby
Mzdy a odvody
Ostatné
Náklady celkom:

Rozdiel nákladov a výnosov

Nezdaňovaná
Zdaňovaná činnosť
činnosť
5 908,60 €
1 140,00 €
12 786,41 €
2 900,05 €
38 995,64 €
341,64 €
93,46 €
60 932,34 €
1 233,46 €

Nezdaňovaná
Zdaňovaná činnosť
činnosť
1 897,20 €
6,46 €
33 042,03 €
1 156,93 €
17 676,35 €
0€
3 722,30 €
56,22 €
56 337,88 €
1 219,61 €

4 594,46 €

13,85 €

SÚVAH A
Za obdobie I/2015 – XII/2015
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Aktíva :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Pokladnica
Bankové účty
Príjmy budúcich období
Aktíva celkom:

1 154,38
540,00
613,71
3 576,73
1 964,69
7 849,51

€
€
€
€
€
€

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Pasíva:
Nevysporiadaný HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období
Pasíva celkom:

1 047,69
4 605,39
118,98
1 537,45
540,00
7 849,51

€
€
€
€
€
€
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STANOVISKO REVÍZNEJ KOMISIE
OZ Proti korupcii
K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za rok 2015

Revízna komisia v zložení:
Katarína Dzurillová, Zuzana Balogová a Július Nguyen;
ktorá sa zišla dňa 20.05.2016, za účelom prerokovania účtovníctva a riadnej ročnej účtovnej
závierky OZ Proti korupcii za rok 2015, vydáva nasledujúce stanovisko.
Revízna komisia mala v dostatočnom časovom predstihu možnosť oboznámiť sa s výročnou
správou, riadnou ročnou účtovnou závierkou Občianskeho združenia Proti korupcii za rok
2015 a s celým účtovníctvom daného subjektu.
Po ich dôslednom preštudovaní a zodpovedaní podaných otázok vydáva revízna komisia OZ
Proti korupcii nasledujúce:

Štatutárny orgán OZ je zodpovedný za zostavenie riadnej účtovnej závierky, jej pravdivosť
a úplnosť, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o Účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Našou povinnosťou je vyjadriť stanovisko k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2015 na
základe nami vykonanej kontroly.
Sme presvedčení o tom, že predložené listinné doklady poskytujú dostatočný a vhodný základ
pre naše stanovisko.
STANOVISKO:
Podľa nášho stanoviska, riadna ročná účtovná závierka OZ Proti korupcii za rok 2015
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
OZ Proti korupcii k 31.decembru 2015 a účtovníctvo OZ Proti korupcii bolo vedené v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z.z. o Účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Stanovisko: akceptované bez výhrad.
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ZÁVER

Lepšie je málo získané spravodlivo,
ako veľké zisky nadobudnuté neprávom.
(Príslovia 16,8)

Kontakty:
Občianske združenie Proti korupcii
Kamenná 4
010 01 Žilina
IČO 42 221 501
DIČ: 202 356 1463
www.protikorupcii.sk
info@protikorupcii.sk
Dátum registrácie na Ministerstve vnútra: dňa 21.06.2012 pod číslom VVS/1-900/90-39673
Právna forma: občianske združenie, založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o Združovaní
občanov v z.n.p.

