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Milí spoluobčania,

ďalší rok podľa nás ukázal, že aktivity, ktoré robíme sú potrebné. Pracujeme intenzívnejšie vďaka
podpore projektu financovaný z Nórskeho fondu. Na báze analýz spravovania verejných zdrojov, ich
získavania a prístupu k nim i v rovine prevencie medzi občanmi a mladými ľuďmi, besedami,
diskusiami.
Všetko podstatné z našej činnosti je rozpísané v správe. Určite ale mnohých zaujíma a pýtajú sa, či
máme konkrétne výsledky? Či sedí niekto za mrežami? Či sa vrátili sa rozkradnuté peniaze naspäť do
verejnej kasy? Či poznáme mená vinníkov káuz, ktorým sa venujeme, akú zodpovednosť štát voči „
gangstrom“ vyvodil?
Na všetky tieto otázky nemáme uspokojivú odpoveď. Nemáme nič, čo by verejnosť mohlo v tomto
smere uspokojiť. Jedným sme si ale istí. Dotyční, ktorých témy a kauzy sledujeme, zverejňujeme
výsledky a naše závery - pociťujú vplyv našej kontroly, vnímajú skúmavé oči verejnosti, ich pohľady
a otázky, neraz i odsúdenie.
I toto sú výsledky práce strážcu verejnej moci v prostredí, kde nefungujú súdy, zlyháva vymáhanie
práva a spravodlivosti!

Vanda Tuchyňová
predsedkyňa OZ Proti korupcii
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Poslanie a aktivity Občianskeho združenia Proti korupcii
Občianske združenie Proti korupcii, IČO 42 221 501, so sídlom v Žiline, Mariánske námestie č.
31, je občianskym združením registrovaným na Ministerstve vnútra dňa 21.06.2012 pod číslom
VVS/1-900/90-39673.
Občianske združenie Proti korupcii vzniklo, aby dopĺňalo funkciu štátnych orgánov, ktoré
zlyhávajú pri svojej kontrolnej činnosti.
OZ viac ako rok venuje pozornosť prípadom korupcie, verejným krádežiam a snaží sa napomáhať ich
odhaľovaniu. V prípadoch, v ktorých nazbiera dôkazy, podávame trestné oznámenie.
OZ monitoruje činnosť/nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní, vývoj káuz a priebežne
ho zverejňuje na svojej webovej stránke. Na mesačnej báze uverejňuje 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 už druhý rok vykonáva vzdelávacie protikorupčné besedy na stredných školách,
v r.2014 pripravuje svoj Prvý protikorupčný festival a tri divadelné protikorupčné predstavenia pod
názvom „Išlo klamstvo na vandrovku“.
Týmito aktivitami chceme povzbudiť našu mládež v negatívnom chápaní korupcie, ukazovať jej, ako
s ňou treba bojovať, aké sú možnosti. A že možnosti má každý z nás.
OZ Proti korupcii chce napomáhať širokej verejnosti bojovať s korupciou, preto v priebehu
celého roka 2013 poskytovalo širokej verejnosti a naďalej bude poskytovať bezplatnú právnu
poradňu v oblastiach korupcie, jej odhaľovania, kontroly verejných orgánov pri rozhodovaní
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach našich občanov.
Občanom, ktorí sú svedkami korupčných prejavov a chcú prispieť k ich odhaleniu, pomôže OZ
v komunikácii so zodpovedným orgánmi. Po overení hodnovernosti faktov zvážime podanie podnetu
na trestné stíhanie či iný postih, v mene OZ Proti korupcii, so zachovaním úplnej anonymity
sťažovateľa. O výsledkoch trestného konania následne informujeme klienta. V prípadoch káuz,
ktorým venuje OZ dlhodobú pozornosť, všetky dôležité informácie aktualizujeme na našej stránke
www.protikorupcii.sk.
Venujeme sa aj prípadom regionálneho charakteru - zneužívanie právomocí našich verejných
činiteľov, monitorovaniu ich činnosti, priebehu súdnych pojednávaní.
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Prehľad činností za rok 2013
Prvou kauzou, ktorou sa OZ zaoberalo pri svojom zrode a v ktorej podalo aj podnet na
trestné stíhanie na neznámeho páchateľa pre trestné činy machinácie pri verejnom
obstarávaní, subvenčného podvodu a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku,
bola rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky „Radenov dom“ v Čičmanoch.
Zistili sme, že peniaze z dotácie z Ministerstva kultúry určené na opravu tejto národnej
kultúrnej pamiatky boli použité v rozpore s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu
v Žiline, na nákup treťotriedneho rezaného šindľa z Poľska, s hrčami, namiesto ručne
štiepaného šindľa prvej triedy.
Nami zistený cenový rozdiel predstavuje 5.000,- €.
Z uvedeného dôvodu sme podali podnet na trestné stíhanie na neznámeho páchateľa.
Na náš podnet bolo dňa 08.10.2012 začaté trestné stíhanie, vedené Odborom
kriminálnej polície OR PZ Žilina. Trestné stíhanie bolo uznesením z 26.02.2013 zastavené,
lebo “Skutok, ktorý sa stal, nie je trestným činom“ .
V odôvodnení uvedeného rozhodnutia sa uvádza, že kvalitu šindľa nespochybnila ani
kontrola ZŠK. Vyšetrovateľ sa odvoláva na závery znaleckého posudku prof. Ladislava
Reinprechta, CSc. Tento posudok sa venuje len teoretickému hodnoteniu a porovnaniu ručne
štiepaného a rezaného šindľa, bez presného vyjadrenia sa k životnosti a cenového rozdielu
oboch šindľov.
Z tohto dôvodu OZ Proti korupcii objednáva v r. 2014 vypracovanie kontrolného znaleckého
posudku v Českej republike, so zadaním, aby sa znalec explicitne vyjadril k porovnaniu
životnosti a ceny oboch druhov šindľa. Považské múzeum Žilina dalo písomný súhlas na
vykonanie kontrolného posudku a sprístupnenie Radenovho domu kontrolnému znalcovi.
Okrem tejto kauzy sa OZ v r.2013 venovalo a venuje sledovaniu týchto káuz:
Slovenský pozemkový fond: preukázaná korupcia, keď si vysoký úradník SPF vyžiadal úplatok
za účelom „skorého vybavenia veci“. V tejto kauze náš podpredseda Ján Marosz zohral úlohu
tajného agenta a vďaka nemu a príslušníkom ÚBOK-u je celý prípad dostatočne a odborne
zdokumentovaný. Po viac ako roku od spáchania trestného činu bol na Špecializovanom
trestnom súde v Banskej Bystrici vynesený rozsudok – trest odňatia slobody 3 roky
podmienečne, peňažný trest 3.000,-€ a zákaz pôsobenia vo verejnej správe na dobu 3 rokov.
Voči rozsudku sa bývalý riaditeľ SPF odvolal, vec je na Najvyššom súde SR.
Rekonštrukcia školy vo Varíne: na podnet obyvateľov Varína OZ sledovalo nekorektné
čerpanie eurofondov na rekonštrukciu Základnej školy vo Varíne. Výsledkom práce
vyšetrovateľov Úradu boja proti organizovanej kriminalite bolo podanie obžaloby voči
bývalému starostovi Varína a ďalších dvom spolupáchateľom za trestný čin subvenčného
podvodu a poškodzovania finančných záujmov EÚ.
Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne: Na podnet obyvateľa Liptovského Jána naše OZ
dlhodobo monitoruje podozrivé skutočnosti pri realizácii revitalizácie historického námestia
v Liptovskom Jáne z euro-fondov „Revitalizácia euro-námestia“, v objeme cca 389.000,-€ .
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Projekt bol pod vyšetrovaním ÚBOK, avšak Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK) nezistil
žiadne závažné nedostatky realizácie tohto projektu. ŽSK zistil rozdiel „len 3m žľabu“, ktoré
reálne neboli osadené, ale vyfakturované.
Kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva a RV SR zistila „nezrovnalosti, ktorými bol
porušený čl. 14 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP“ v objeme cca 150.00,-€,
ktoré boli na podnet Obce Liptovský Ján dodatkom znížené na cca 124.600,- €.
Takmer rok trvala byrokratická korešpondencia, by sa OZ domohlo zákonného nároku na
vydanie uvedeného protokolu MPaRV SR z kontroly. Podklady nám boli doručené až
v rozkladovom konaní.
V obci Liptovský Ján sledujeme ďalší euro-projekt „Zberný dvor Liptovský Ján“, ktorého
realizátorom je rovnaká spoločnosť MOLIOR Group, s.r.o. Táto spoločnosť je v záujme
vyšetrovateľov ÚBOK, nakoľko realizovala ďalšie zberné dvory a iné europrojekty, pri ktorých
boli zistené čiastočné alebo úplné neoprávnené výdavky, s povinnosťou obce vrátiť finančné
prostriedku do EÚ.
Monitoring aktivít spoločnosti MOLIOR Group s.r.o. je na pláne pre r.2014.
Fakultná nemocnica Martin:
Sledujeme nehospodárne využitie eurofinancií na predražený nákup lekárenských prístrojov
vo FNM Martin /konfokálny endomikroskop/, ktoré po dvoch rokoch nevybalené expirovali
v krabiciach.
Sledujeme kauzua budeme vyvodzovať konkrétnu zodpovednosť osôb, zodpovedných za
predražený nákup a nevyužitie týchto financií.
Novopribudnutou kauzou je Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, ktorá v rozpore s poistnou
zmluvou v decembri 2008 prepravovala veľký objem hotovosti, pričom došlo k lúpežnému
prepadnutiu. Sociálnej poisťovni tak vznikla škoda vo výške 44.528,98 €. Proces následných
úkonov a riešenia, ako vysporiadať zistený schodok, je predmetom monitoringu OZ.

Pri svojej analytickej činnosti nezabúdame na mládež a budovanie ich správneho názoru
na korupciu a klientelizmus. Dvaja členovia OZ, pravidelne navštevujú gymnázia a stredné
školy. So študentmi besedujú na tému korupcie, rozprávajú o svojich o konkrétnych
skúsenostiach s ňou a možnou obranou. Ján Marosz rozprával študentom svoje konkrétne
zážitky z role agenta provokatéra. Súčasťou je premietanie filmu – príspevku Vandy
Tuchyňovej z Fakultnej nemocnice Martin.
V mládeži sa snažíme na takýchto vzdelávacích školeniach budovať správny postoj ku
korupcii, ako s ňou bojovať a ako problém riešiť.
V r.2013 sa uskutočnili besedy : 29.10.2013 na Gymnáziu Varšavská Žilina /51 študentov/,
18.11.2013 na Gymnáziu sv. Františka z Asssisi, Žilina /50 študentov/.
Orientácia na mládež a edukačný vplyv na nich je jedným z pilierov (cieľov) činnosti nášho
OZ.
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Verejnosti boli určené verejné diskusie, ktoré OZ usporiadalo v r.2013.
10.mája 2013 o 17.00 h sa na Stanici Záriečie konala verejná antikorupčná diskusia za
prítomnosti ombudsmanky SR JUDr.Jany Dubovcovej, podnikateľa Martina Daňa a p.Jany
Melicherčíkovej, držiteľky ocenenia Biela vrana. Témou bolo nehospodárne nakladanie
verejných zdrojov, eurofondy a rozkvitajúca korupcia na území SR.
21.októbra 2013 o 16.30 h sa v Nadácii Polis /náš partner/ konala verejná diskusia
s kandidátmi na župana ŽSK na tému „Korupcia a rozkrádanie verejných zdrojov“. Ako hostia
vystúpili kandidáti na župana – Igor Ryban, MUDr. Miroslav Mikolášik, Juraj Pavlovič.
Pozvaný Juraj Blanár sa ospravedlnil krátko pred diskusiou. Počet divákov: 101.
18.novembra 2013 o 19.00 h sa na Stanici Záriečie konala verejná diskusia na tému
„Sprenevera majetku v štátnych lesoch“. Hosťom moderátorky Vandy Tuchyňovej bol Ján
Mičovský. Pozvaný riaditeľ Štátnych lesov účasť na diskusii písomne odmietol. Počet divákov:
22.
Od 1.septembra 2012 funguje v OZ bezplatná právna poradňa pre občanov, ktorí sa
stretli s korupciou a klientelizmom a nemajú sami dostatok síl či znalostí, ako postupovať
ďalej.
Za dobu od troch mesiacov roku 2012 navštívilo našu kanceláriu za účelom poskytnutia
právnej pomoci 21 občanov zo žilinského regiónu a 2 obyvatelia z Východného Slovenska.
V r.2013 s podozrením na nepriamu korupciu, zneužívanie verejnej právomoci či
nehospodárne vynakladanie obecných zdrojov našu právnu poradňu navštívilo 17 občanov.
V troch prípadoch sa OZ Proti korupcii zúčastnilo priamo súdnych pojednávaní a sledovalo
priebeh súdneho konania.
V množstve ďalších prípadov OZ realizovalo právo na poskytnutie informácie, zakotvené
v Ústave SR a Listine základných práv a slobôd, a v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o Slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. a žiadalo o predloženie podkladov pre klientov,
ktoré im nechceli povinné osoby vydať.
OZ sa profiluje ako združenie nápomocné na regionálnej úrovni, v snahe napomôcť občanom
nielen v korupčných problémoch, ale aj v riešení ich právnych otázok širšieho rozsahu.
Pripravujeme ďalšie kauzy svedčiace o nehospodárnom vynakladaní verejných
financií. Budeme preverovať a spracovávať aj podnety od občanov, ktorí môžu využívať
bezplatnú právnu poradňu v korupčných záležitostiach.
V Žiline dňa 08.apríla 2014

JUDr.Adriana Muráňová
OZ Proti korupcii
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Napísali o nás
O Občianskom združení Proti korupcii a jeho aktivitách, tlačových konferenciách
zazneli v médiách viaceré zmienky – pozitívne i negatívne, z ktorých podstatné vyberáme.

SITA, dňa 5.februára 2013

ŽILINA: V Liptovskom Jáne vyšetrovali zneužitie
eurofondov
ŽILINA 5. februára (SITA) – Žilinské občianske združenie Proti korupcii podozrieva úradníkov
Žilinského samosprávneho kraja zo zakrývania podvodu pri čerpaní eurofondov na
rekonštrukciu námestia v Liptovskom Jáne. Úradníci podozrenia odmietajú a dokladujú, že
podvod ešte v roku 2009 sami odhalili a od novembra 2011 pomáhali polícii pri vyšetrovaní.
Plus jeden deň, dňa 13.februára 2013

Takto vyriešila Sociálna poisťovňa v Žiline lúpež
peňazí: Za zlodejstvo zaplatili všetci poistenci
Takto sa hospodári s verejnými peniazmi! Sociálna poisťovňa v Žiline prišla pri lúpeži o vyše
1,3 milióna korún (44 500 eur). Pracovníčka, ktorá ich prenášala do banky, mala však mať pri
sebe podľa predpisov len necelú tretinu tejto sumy. Manko sme zaplatili paradoxne my
poistenci.
Pravda, dňa 14.februára 2013

Sociálna poisťovňa : Ulúpené peniaze splatili aj
občania
Pred piatimi rokmi dvaja maskovaní páchatelia ukradli dennú tržbu Sociálnej poisťovne v
Žiline, ktoré do 200 metrov vzdialenej banky v centre mesta niesla pokladníčka a pracovník
SBS. 44,5 tisíca eur, ktoré vyplatili poisťovni jej klienti, sa nikdy nenašlo. Škoda však mohla
byť oveľa nižšia.
MY Žilinské noviny, február 2014
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Ako sa Sociálna poisťovňa v Žiline vyrovnala
s prípadom lúpeže peňazí
Prípad lúpežného prepadnutia nielenže nebol nikdy objasnený, ale nemal ani žiadnu dohru.
On line 24 hodín, 6.marca 2014 – k plánovanému prvému Protikorupčnému festivalu

Jan Kraus zavíta do Žiliny, aby pomohol v boji
proti korupcii
Na pomoc v boji proti korupcii príde do Žiliny český šoumen Jan Kraus. Žilinské
Občianske združenie Proti korupcii organizuje 10. mája prvý slovenský Protikorupčný festival,
ktorý vyvrcholí Večerom Jana Krausa s hosťami - herečkou Petrou Polnišovou,
investigatívnym novinárom Tomom Nicholsonom a niekdajším ministrom vnútra Danielom
Lipšicom.
„Naše združenie nielenže poukazuje na určité kauzy, prehrešky a témy, o ktorých je potrebné,
aby verejnosť vedela, ale sme tu aj na to, aby sme pôsobili v oblasti prevencie. Cieľom
Protikorupčného festivalu je nielen poukázať na súčasný stav korupcie a klientelizmu na
Slovensku, ale má priniesť aj pozitívne impulzy a príbehy v oblasti boja proti korupcii,"
povedala predsedníčka OZ Proti korupcii Vanda Tuchyňová.
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Napísali sme
Naše OZ sa snaží pôsobiť mienkotvorne na povedomie obyčajných ľudí. Priestor
pre túto činnosť nám vytvárali printové médiá, dnes už len blogy na sme.sk.
Z príspevkov za rok 2013 vyberáme.
Článok v MY Žilinské noviny: september 2013: „Občianske združenie informuje“
Dátum zverejnenia: 07.10.2013
Príspevok bol zameraný na prezentovanie výsledkov činnosti nášho OZ.
BLOGY na sme.sk
“Župan Juraj Blanár neprišiel, diskusia odkryla pravdu o nás“
Dátum zverejnenia:27.10.2013, tento článok elektronicky prečítalo viac ako 8500
čitateľov.
Názov média: blog sme.sk,
Link : http://tuchynova.blog.sme.sk/c/339086/Diskusia-kandidatov-na-zupanaodhalila-pravdu-o-nas.html.
“Občianske združenie Proti korupcii informuje“
Dátum zverejnenia:30.11.2013
Názov média: blog sme.sk
Link:
http://bechny.blog.sme.sk/c/343500/Obcianske-zdruzenie-Proti-korupciiinformuje.html.
“Župan Blanár nechce, aby sme videli do výdavkov na volebnú kampaň“
Dátum zverejnenia:05.12.2013
Názov média: blog sme.sk
Link:
http://tuchynova.blog.sme.sk/c/343982/Zupan-Blanar-nechce-aby-smevideli-do-vydavkov-na-volebnu-kampan.html.
OZ Proti korupcii poriada v odhalených kauzách tlačové konferencie, na ktoré
pozýva novinárov z regiónu i zástupcov z celoslovensky pôsobiacich novín. Na
tlačovej konferencie predostrie novinárom life-motív kauzy, podloží dôkazmi.
Spracovanie témy zostáva na novinárov.
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Občianske združenie Proti korupcii sa prihlásilo do 1.výzvy na prekladanie žiadostí
o grant, ktorú vyhlásila Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
Po úspešnom schválení projektového zámeru sme postúpili do druhého kola – predkladanie
žiadosti o grant .
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 bola dohodnutá 5% finančná spoluúčasť a 5% spoluúčasť vo forme
dobrovoľníctva, ktorú v r.2013 realizovali na základe zmluvy o dobrovoľníctve Vanda
Tuchyňová, Ľubomír Bechný a Adriana Muráňová.
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/, Výstava tipov zneužívania verejných zdrojov /s hodnotnou
vecnou odmenou/.
Z grantu budú financované nielen práca troch ľudí OZ, ale aj odborné analýzy, znalecké
posudky, právne analýzy k jednotlivým sledovaným kauzám.
Významným

hosťom

Protikorupčného

festivalu

bude

Jan

Kraus,

spoluzakladateľ

Protikorupčního fondu ČR.
V roku 2013 sa z tohto grantu financovali dve besedy so študentmi stredných škôl, dve
verejné diskusie v Nadácii Polis a jedna verejná diskusia v Stanici Záriečie.
Nosná časť projektu sa bude realizovať v r. 2014 a 2015.
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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
Monika Janigová (1979), Egrešová 850/8, 010 03 Žilina.
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.
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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.
OZ Proti korupcii nemalo v r. 2013 žiadneho zamestnanca, či už na základe pracovnej
zmluvy ani dohody o vykonané práce či pracovnej činnosti. Všetku prácu, ktorú odviedli
členovia OZ, vykonávali na báze dobrovoľníctva, bez nároku na finančný honorár.

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.
PRÁVNICKÉ OSOBY
Prvým a najsilnejším finančným podporovateľom našich činností je spoločnosť GreMi KLIMA
s.r.o., Bratislava, ktorá od nášho založenia uhrádza náklady spojené s prenájmom
nebytových priestorov na Mariánskom námestí 31.
Ďalším dlhodobým prispievateľom OZ je HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o., ktorá pre
nás bezplatne zriadila internetové pripojenie, uhradila náklady spojené s vlastnou anténou
a umožňuje nám bezplatne využívať internet.
Spoločnosť ASNET s.r.o. pre nás vykonáva správu našej internetovej domény.
Spoločnosť TigerPrint s.r.o., nám darovala nové multifunkčné zariadenie so skenerom
CANON MF 4400 a zabezpečuje nám bezplatne potrebné xeroxovacie práce na tlačové
konferencie, vlastný hlavičkový papier, šálky na kávu s logom OZ Proti korupcii.
Marketing OZ zabezpečuje spoločnosť MKREO, s.r.o., ktorá pre nás zhotovila pánske
a dámske tričká s logom OZ nielen pre členov OZ, ale aj pre novinárov z prvej tlačovej
konferencie. Táto spoločnosť nám vytvorila a darovala nádherný banner na prezentáciu OZ
a tlačové besedy, bezplatne vytlačila vizitky pre každého člena OZ.
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FYZICKÉ OSOBY
Vďaka aktívnemu prístupu viacerých členov OZ, osobitne Ľubomíra Bechného, podarilo sa získať
z radov našich spoluobčanov pravidelných mesačných prispievateľov, ktorí zo svojho príjmu alebo
dôchodku mesačne prispievajú na činnosť OZ sumou 5 – 10,- € mesačne; ako aj jednorázových
prispievateľov.
Prehľad prispievateľov z radov fyzických osôb za rok 2013:
Jozef Zajíček - 20 €
Michal Sygút - 30 €
Ondrej Prostredník - 30 €
Ing. Peter Fraňo - 10 €
Ľubomír Kmotorka - 20 € /
mesiac
Mgr.Viliam Sýkora
Jozef Zajíček - 20 €
Michal Sygút - 30 €

Stanislav Mores - 5 € / mesiac
František Bobenič - 5 € /
mesiac
Peter Paralič - 5 € / mesiac
Michal Fraňo - 30 €

Peter Hrubo - 30 €

Andrea Škripeková - 5 €

Marta Balcová - 5 €

Richard Vašečka - 5 € / mesiac
Marián Hrabovský - 15 €
Peter Molitoris - 5 € / mesiac

Ing. Slavomír Tirpak 10€/mesiac
Stanislav Mores - 5 € / mesiac Peter Hrubo - 30 €
František Bobenič - 5 € /
Richard Vašečka - 5 € / mesiac
mesiac
anonymná darkyňa - 50 €

NAŠI PARTNERI
Našimi partnermi v realizácii projektov a vlastnej činnosti OZ sú:
Transparency International Slovakia
Alliancia Fair – play
Nadácia Polis, Žilina
Prvé oficiálne otvorenie činnosti OZ sa konalo v reprezentačných priestoroch Nadácie Polis, za
prítomnosti p.Zuzany Wienk (Alliancia Fair-play) a p.Gabriela Šípoša (Transparecny International
Slovensko), za účasti pani Ivety Radičovej, ako garanta nášho projektu.
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.
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FINANČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2013

VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH v celých EUR
Za obdobie I/2013 – XII/2013

Nezdaňovaná činnosť

PRÍJMY
Z darov a príspevkov
Z členských príspevkov
Ostatné
Príjmy celkom

Zdaňovaná činnosť

2.416,00 €
59,00 €
2.475,00 €

VÝDAVKY
Služby
Prevádzková réžia
Ostatné
Výdavky celkom

Nezdaňovaná činnosť

Rozdiel príjmov a výdavkov

1.260,00 €
1.260,00 €

Zdaňovaná činnosť
80,00 €

1.534,62 €
89,70 €
1.624,32 €

1.200,00 €
1.280,00 €

850,68 €

- 20,00 €

I 20 I

VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZKOCH
Za obdobie VI/2012 – XII/2012
Peniaze
Bankové účty
Majetok celkom
Záväzky
Rozdiel majetku a záväzkov

28,97 €
801,71 €
830,68 €
0,00 €
830,68 €
NEFINANČNÉ DARY

M KREO, s.r.o. - tričká, vizitky, propagačný banner
TigerPrint s.r.o. - nové multifunkčné zariadenie so skenerom CANON MF 4400.
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STANOVISKO REVÍZNEJ KOMISIE
OZ Proti korupcii
K RIADNEJ ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za rok 2013
Revízna komisia v zložení:
Katarína Dzurillová, Zuzana Balogová a Július Nguyen.
ktorá sa zišla dňa 25.03.2014, za účelom prerokovania účtovníctva a riadnej ročnej účtovnej
závierky OZ Proti korupcii za rok 2013, 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
2013 a s celým účtovníctvom daného subjektu.
Po ich dôslednom preštudovaní a zodpovedaní podaných otázok vydáva revízna komisia OZ
Proti korupcii nasledujúce

STANOVISKO REVÍZNEJ KOMISIE
OZ Proti korupcii
K RIADNEJ ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za rok 2013
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 2013 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 2013
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
OZ Proti korupcii k 31.decembru 2013 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.

Katarína Dzurillová

................................................

Zuzana Balogová

.................................................

Július Nguyen

...............................................
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ZÁVER

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

Kontakty:
Občianske združenie Proti korupcii
Mariánske námestie 31
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.

