
ČO NÁJDETE

V TOMTO

ČÍSLE

Milí čitatelia a čitateľky,
Aliancia Fair-play sa už päť rokov úspešne pozerá na prsty sloven-

ským politikom. Naše výsledky sú viditeľné na rôznych miestach Slo-
venska – lepšie zákony, petície, ktoré zmenili postoj úradov, zrušené 
nevýhodné zmluvy v mestách... Za päť rokov sme sa naozaj pozerali 
rôznymi smermi: hore na Hradný vrch, sever, východ, i stred Sloven-
ska. Sme malá organizácia so sídlom v Bratislave. Problémy, ktoré 
bolo potrebné riešiť, sme si preto museli vyberať a zároveň sme museli 
obmedziť aj čas, ktorý sme im mohli venovať.

Cítime však, že hlbšiu zmenu v politickej kultúre možno dosiahnuť 
iba neustálou prítomnosťou v nejakej komunite. Preto sme sa rozhodli 
vydávať naozaj nezávislé a kritické občianske noviny. Noviny, ktoré 
budú pozerať na prsty miestnym politikom, klásť im nekompromisné, 
priame otázky, hľadať skrytú pravdu a odhaľovať motívy, zrozumiteľ-
ne vysvetľovať dôsledky politických rozhodnutí a napokon aj nestranne 

informovať o všetkom, čo sa dotýka života ľudí. 
Naše sily sú obmedzené a treba ich efektívne zacieliť. Preto sme sa rozhodli monitorovať komunálnu politiku 

a celkom konkrétne práve tú vašu – račiansku. Samospráva v ostatných rokoch prebrala rozsiahle kompetencie 
a čoraz výraznejšie ovplyvňuje kvalitu nášho bezprostredného okolia. Balík peňazí, s ktorým hospodári, sa tiež 
rozrástol do obrích rozmerov: slovenské obce rozdeľujú okolo 80 miliárd korún ročne. A napríklad len základný 
plat račianskeho starostu  bude spoločnú pokladňu v tomto volebnom období stáť 4 176 000 korún.  

Kombinácia právomocí a peňazí láka do komunálnej politiky čoraz viac významných podnikateľov a „veľ-
kých“ politikov. Práve Rača mala napokon so stíhaním zneužitia peňazí a moci tvrdú skúsenosť.   

Chceme tu preto byť pre vás dlhodobo a poskytovať vám kvalitný informačný servis. Zo začiatku, žiaľ, môže-
me v tlačenej podobe osloviť iba 1 500 z vašich domácností. Dúfame, že ostatní si nás dočasne nájdu na webovej 
stránke www.fair-play.sk a my sa budeme snažiť o postupné rozšírenie nákladu.

Tešíme sa na komunikáciu s vami na stránkach týchto novín. Dúfame, že sa stanú dôležitým orientačným 
bodom v miestnej politike a prezradia všetko, čo budete potrebovať vedieť na to, aby ste boli pre vašich volených 
zástupcov informovanými a rovnocennými partnermi.  

Pokrstite preto naše noviny rannou kávou, čajom, zaslaním reakcie alebo jednoducho len ich pozorným 
čítaním. A držte nám pri ich vydávaní palce. 

Zuzana Wienk

Obchodné záujmy starostu a poslancov
Predstavitelia samosprávy 

v obciach rozhodujú o mnohých 

dôležitých otázkach, ktoré sú 

platené z daní nás všetkých: pre-

dávajú obecný majetok, rozhodu-

jú, kto bude opravovať kanalizá-

ciu, určujú výšku miestnych daní, 

zriaďujú škôlky...

Každé zlé rozhodnutie môže 

nielen zasiahnuť do našich živo-

tov, ale aj pripraviť miestnu po-

kladnicu o množstvo peňazí, kto-

ré by sa mohli použiť na výstavbu 

detského ihriska, zrekonštruovanie miestneho parku alebo zlep-

šenie zdravotnej starostlivosti. 

Je preto dôležité, aby predstavitelia obce mysleli pri rozho-

dovaní na záujem verejnosti a nie na seba, svojich blízkych alebo 

sponzorov.  Prípady, kedy volení zástupcovia, ktorí v našom mene 

vykonávajú moc, zneužijú svoju funkciu na získanie výhod pre 

seba alebo svoje okolie, pramenia z konfl iktu záujmov. 

Konfl ikt záujmov môže vzniknúť vo viacerých prípadoch. 

V tomto čísle sa budeme venovať tomu najbežnejšiemu: situácii, 

keď sa podnikatelia stávajú  poslancami alebo starostom. Pod-

nikatelia majú svoje legitímne a pochopiteľné obchodné záujmy, 

ktoré sa však môžu zmiešať s rozhodovaním o veciach verejných. 

Je preto veľmi dôležité poznať obchodné záujmy svojich politi-

kov už na začiatku ich volebné-
ho obdobia. Verejnosti to dáva 
dostatok sily a informácií na to, 
aby mohla efektívne kontrolovať, 
či politici obhajujú verejné záuj-
my alebo svoje funkcie nebodaj 
zneužívajú. Akákoľvek kontrola 
je však bez informácií nemož-
ná. Prinášame vám preto hneď v 
prvom čísle prehľad o podnika-
teľských záujmoch starostu Jána 
Zvonára, jeho manželky  a najak-
tívnejšieho poslanca Rady zastu-
piteľstva.               (zw)
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2 Račiansky Starosta

Firmy rodiny Zvonárovcov
Starosta Rače Ján Zvonár 

je spoločníkom v troch fi rmách 

– Eurorehab, Istrorehab a Me-

dex Bratislava, do ktorých vložil 

takmer 1,5 milióna korún. Dve 

z týchto fi riem poskytujú zdra-

votnícke a masérske služby, jed-

na podniká v oblasti nájmu a 

prenájmu nehnuteľností. Všetky 

sídlia na starostovej domácej ad-

rese. Na tejto adrese má sídlo aj 

1. zdravotná, s. r. o, v ktorej bol 

Ján Zvonár spoločníkom až do 

roku 2004.

Konateľkou – teda aktív-

nym zástupcom fi riem Euroreh-

ab, s. r. o. a Istrorehab, s. r. o. je 

starostova manželka – Katarína 

Zvonárová, ktorá je zároveň aj 

veľmi vplyvnou poslankyňou 

zastupiteľstva. Pri rozdeľovaní 

funkcií získala pozíciu v štyroch 

orgánoch mestskej časti, vráta-

ne Rady zastupiteľstva (orgánu, 

ktorý je poradným orgánom 

starostu, pripravuje zasadnutia 

zastupiteľstva, môže navrhovať 

body na rokovanie, pripravuje na 

rokovanie podklady a dáva k nim 

stanoviská). Okrem toho vedie 

komisiu pre kultúru a je členkou 

Programovej rady račianskej te-

levízie. 

Raču navyše zastupuje ako 

konateľka v jednej z fi riem, v kto-

rej má mestská časť majetkový 

podiel – v Račianskej kultúrnej 

spoločnosti.   

V rodine prvého muža Rače 

a vplyvnej poslankyne sa tak stre-

távajú mnohé právomoci. Obaja 

z manželov sú aktívnymi pod-

nikateľmi, a preto v ich prípade 

existuje priestor práve pre kon-

fl ikt záujmov. 

(zw)

Mohlo by dôjsť ku konfl iktu záujmov?

Prinášame výber niekoľkých oblastí, v ktorých by potenciálne 

mohol nastať konfl ikt záujmov, a ktorých bližší monitoring počas 

celého volebného obdobia je vo verejnom záujme:

• starosta s právomocou rozhodovať o prenájme by mohol pre-

najať obecné priestory vlastným fi rmám za výhodnejšiu cenu,

• starosta by mohol iniciovať a pripravovať podklady pre pri-

vatizáciu Račianskej zdravotnej spoločnosti (o získanie tejto 

spoločnosti by mohli mať záujem starostove fi rmy),

• starosta by mohol pripraviť návrh na vypísanie súťaže o to, aby 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Rače spravovala súkromná fi rma 

(záujem o túto zákazku by mohla prejaviť starostova fi rma 

Medex Bratislava),

• fi rmy starostu by mohli mať záujem o lacnú inzerciu v ra-

čianskej televízii, dôležitú funkciu v televízii zastáva starostova 

manželka,

• račianska televízia by mohla vysielať skrytú reklamu starosto-

vých fi riem,

• Račianska kultúrna spoločnosť prenajíma priestory, starostova 

manželka by mohla ako konateľka fi rmy rozhodnúť o výhod-

nom prenájme pre svoje a manželove fi rmy,

• Račianska kultúrna spoločnosť zabezpečuje rôzne spoločenské 

podujatia, kurzy a semináre. Mohla by zorganizovať podujatia, 

z ktorých budú mať profi t jej súkromné fi rmy. 

STAROSTOV MAJETOK

Ako poslanec Národnej rady 
SR (ale aj ako starosta) musí 
Ján Zvonár každoročne odo-
vzdávať svoje majetkové 
priznanie a poskytnúť údaje 
o ňom verejnosti. Ako ma-
jetkové priznanie ostatných 
poslancov, ani starostove 
však veľa neprezrádza. 

Uvádza, že v roku 2005 
Ján Zvonár získal príjmy len 
niečo presahujúce 600 tisíc 
korún. Vlastní rodinný dom, 
dva byty, 7 záhrad, sad, 4-krát 
ornú pôdu a jednu takzvanú 
zastavanú plochu. 

Výšku úspor, hodnotu za-
riadenia domu a bytov neuvá-
dza. Ani hodnotu jeho podie-
lov v súkromných fi rmách. 

Vo vyhlásení o majet-
ku tiež nespomína ani autá. 
Možno teda predpokladať, 
že autá parkujúce na jeho po-
zemku sú napísané na fi rmy 
alebo na manželku.

Rozľahlý dom pána starostu je zároveň aj sídlom viacerých fi riem (hlavne jeho prístavba), v ktorých má, prípadne 
mal, majetkovú účasť - vložil do nich vyše 1,5 milióna korún. Pod prístreškom parkujú drahé autá. Pri prideľovaní 
značiek mal ich vlastník šťastie. BMW má na značke číslo 222 - také označenie sa nedá kúpiť.



3 Miestni poslanci

NAJVPLYVNEJŠÍ 

POSLANCI

Na začiatku volebného ob-
dobia si poslanci rozdelili funkcie 
v račianskych orgánoch a ko-
misiách. Viacerí poslanci získali 
popri rozhodovaní v zastupiteľ-
stve len jednu funkciu, priemerný 
počet funkcií na jedného poslan-
ca je 2,8. Medzi poslancami sú aj 
takí, ktorí tento priemer výrazne 
prekračujú. 

Uvádzame rebríček najaktív-
nejších a najvplyvnejších poslan-
cov, aby sa občania mohli pýtať 
ako výkon týchto funkcií popri 
svojom zamestnaní a osobných 
veciach zodpovedne zvládajú.

Poslanci so šiestimi funkciami:

Martin Jóna

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Jana Radošínska

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Poslanci s piatimi funkciami:

Rudolf Ivičič

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Eva Červenková

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Milan Jurečka

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Roman Žitný

(SDKÚ-DS)

Poslanci so štyrmi funkciami:

Jozej Mórik

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Juraj Madzin

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Cyril Sekerka 

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Peter Demečko

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Katarína Zvonárová

(Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)

Podnikanie poslancov

Račiansky poslanec Jóna aktívne viedol kampaň aj pred voľbami do Národnej rady SR. V tých voličov nepresvedčil. 
Možno preto, že „zelenú politiku“ sľuboval voličom na aute, ktoré má v meste veľmi neekologickú spotrebu...

Zdá sa, že okrem rodiny starostu podniká aj zhruba polovica členov významného račianskeho 
orgánu - Rady zastupiteľstva. Budeme sa snažiť postupne sa venovať každému.

Martin Jóna
Najväčší počet aktívnych fi riem z račianskych poslancov vlastní poslanec Martin Jóna, ktorý sa 

zaraďuje aj medzi najvplyvnejších poslancov – Raču zastupuje až v šiestich rôznych orgánoch a komi-
siách mestskej časti (napríklad ako predseda komisie územného rozvoja a výstavby). Poslanec podniká 
sám, prípadne so svojím rodinným príslušníkom. Firmy poslanca Flow plus, s. r. o., Pelitas, s. r. o. 
a Timonity, s. r. o. majú zaregistrovaných množstvo aktivít. Dve z nich podnikajú v oblasti výpočtovej 
techniky – buď ako predajca softvéru, spracovateľ dát, nájomca zariadení alebo ich správca. Okrem 
toho však poskytujú poradenstvo, reklamné služby, vydávajú neperiodické publikácie, organizujú kurzy, 
podujatia,  sprostredkúvajú prenájom a predaj nehnuteľností. 

Internet prezrádza aj to, že fi rma poslanca Flow plus mala v ostatnom volebnom období záujem 
o sprivatizovanie zdravotnej polikliniky v Ružinove. 

KEDY BY MOHOL NASTAŤ KONFLIKT ZÁUJMOV?
poslancova firma by mohla prejaviť záujem o privatizáciu Račianskej zdravotnej spoločnosti,

poslancova firma by sa mohla stať dodávateľom služieb alebo tovarov pre Raču,

komisia územného rozvoja a výstavby by mohla pripraviť návrhy, z ktorých budú profitovať 
firmy poslanca,

poslanec môže využiť svoj nadštandardný vzťah s úradom a jeho zamestnancami,

poslanec môže využiť v prospech svojich firiem nadštandardné informácie o pripravovaných 
výstavbách, rekonštrukciách, predajoch, prenájmoch, verejných súťažiach,

poslanec sa môže podieľať na príprave podmienok vo verejných súťažiach s účasťou jeho 
firiem a prispieť k tomu, aby boli podmienky súťaží vhodné pre jeho firmu.

•
•
•

•
•

•



4 Webstránka Rače I.

Je MČ Rača transparentná?

nú schému a popis právomocí – aby návštevník stránky vedel, že 
sa mu oplatí ďalej hľadať...

• Miesto čas a spôsob, akým možno získavať informácie 

a informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, 

podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Smernica o vydávaní informácií na račianskom webe je (ale 
bez príslušných príloh) avšak zašitá medzi kopou iných doku-
mentov – riešenie nedosahujúce štandard na Slovensku. Informá-
ciu, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné 
podanie sa nám nepodarilo nájsť.

• Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostried-

ku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia MČ 

Rača vrátane výslovného uvedenie požiadaviek, ktoré 

musia byť splnené

Informácie súvisiace s týmito témami, ktoré zákon prikazuje 
zverejniť, na webe úplne chýbajú.

• Postup, ktorý musí MČ Rača dodržiavať pri vybavovaní 

všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane 

príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Miestny úrad tieto informácie na internete neposkytuje. Na 
stránke ponúka tlačivá, čo je však úplne nepostačujúce.

• Prehľad predpisov, poky-

nov, inštrukcií, výkladových 

stanovísk, podľa ktorých 

MČ Rača koná a rozhodu-

je alebo ktoré upravujú 

práva a povinnosti osôb 

vo vzťahu k MČ Rača.

Ide hlavne o takmer 70 zá-
konov. Je dôležité, by boli aspoň 
vymenované, veľmi užitočné by 
bolo zverejniť aspoň najdôleži-
tejšie v plnom znení. Na račian-
skom webe spomínaný prehľad 
nie je.

• Sadzobník správnych 

poplatkov, ktoré vyberá MČ 

Rača a sadzobník úhrad za 

sprístupňovanie informácií.

Miestny úrad na internete 
uvádza poplatky za informácie, 
sadzobník správnych poplatkov 
však chýba.   (kr)

Na túto otázku možno odpovedať: jej internetová stránka veľmi nie. 

Poskytovanie informácií o tom, čo úrady robia, prečo to robia, kto o veciach rozhoduje, aké má na to lehoty, čo to stojí a pod. je akýmsi 
základom transparentnosti. Zlepšuje to verejnú správu. Jednak tým, že občan, ktorý vie, na čo má právo a aké má prostriedky na vymo-
ženie svojich práv, dokáže tieto práva vyžadovať, či upozorniť nadriadených, že úradník nepracuje tak, ako by mal. Ďalším dopadom je to, 
že sa obmedzuje priestor „kam nikto nevidí“ – ktorý je ideálny pre existenciu korupčných obchodov. 

Transparentnosť je natoľko dôležitá, že akúsi minimálnu mieru transparentnosti prikazuje obciam aj zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám (infozákon). Podľa neho musí obec niektoré informácie podať na požiadanie, niektoré však musí zverejňovať aktívne 

– sama od seba, či ju o to niekto žiada, alebo nie.

Informácie, ktoré obec musí 
zverejňovať aktívne, musia byť 
stále prístupné. V menších ob-
ciach musia visieť na úradnej ta-
buli, v mestách na internetových 
stránkach (web).

Zákon jasne vymenúva, o aké 
informácie ide. Mestská časť 
Rača síce má internetovú stránku, 
avšak mnoho informácií, ktoré 
podľa infozákona musí aktívne 
zverejňovať, na nej nie je. Keďže 
tieto informácie musí mať spra-
cované (aby ich zverejňovala napr. 
na úradných tabuliach), je ťažko 
pochopiť, čo bráni tomu, aby ich 
zverejnila aj na internete. Taký 
prístup možno pokladať za pre-
jav nezáujmu o občanov, prípad-
ne strachu z voličov. 

Pre spravodlivosť treba po-
vedať, že informačná chudoba 
webových stránok miest a obcí je 
dosť bežná. Aké informácie teda 
zákon ukladá zverejňovať?

• Právomoci, kompetencie 

MČ Rača, popis jej 

organizačnej štruktúry

Spracovanie tejto časti je 
o dosť lepšie ako „je zvykom“. 
Pri otvorení organizačnej štruk-
túry po kliknutí na patričnú 
pozíciu sa otvorí prehľadná ta-
buľka popisujúca jej právomoci. 
Chybou krásy však je, že organi-
začná schéma pôsobí tak, ako by 
na ňu „kliknúť“ nemalo zmysel. 
Riešením by mohla byť úprava 
podčiarknutím (klasické pri od-
kazoch), možno by stačilo v titul-
ku povedať, že ide o organizač-



5 Predstavujeme noviny

VEREJNÁ KONTROLA 

– EFEKTÍVNY NÁSTROJ 

NA ŠETRENIE

Ke som sa pred pár 
rokmi spýtal Angely Con-
nolly, predsedníky rady 
okresu Polk (volená fun-
kcia v štáte Iowa, USA), i 
by mi doruili kópie všet-
kých faktúr, ktoré poas 
roka okres platil, dostal 
som milú odpove: „Áno, sa-
mozrejme.“ Bolo to tak do 
 kíl papiera. Okres nevy-
žadoval úhradu za kopíro-
vanie, ba ani za poštovné. 

Miesto odpovede na 
otázku, i im neprekáža, 
že nie som obyvate mesta 
a ani USA, pani Connolly 
vemi jasne vysvetlila vý-
znam transparentnosti: 
„Pre nás je vekým príno-
som, ke niekto upozor-
ní na zbytoné plytvanie 
spoloných peazí, prípad-
ne príde s nápadmi, ako sa 
veci dajú robi efektív-
nejšie. Nezáleží na tom, i 
býva pol míle od radnice, 
alebo v niekoko tisíc mí 
vzdialenej Bratislave. Je 
to predsa v našom záujme.“

Poda pani Connolly za-
siela okres Polk zadarmo 
podrobné správy o hospo-
dárení niekokým stovkám 
udí. Jednoznane sa to 
vraj oplatí. Medzi adresát-
mi správ je dos zvedavých 
dôchodcov, asto bývalých 
útovníkov, kontrolórov, 
audítorov a udí s podnika-
teskými skúsenosami. 

Sú radi, že môžu by pre 
komunitu užitoní, a tá im 
je za to vaná.

Na Slovensku samosprá-
va v mnohých smeroch fun-
guje  dos biedne. Nie je to 
vždy preto, lebo sa úradní-
ci bránia zmenám. Častou 
príinou je nedostatok 
nápadov. Dúfame, že ich 
vo svete nájdeme pre Rau 
dos.              (kr)

Mesačník, ktorý sa bude pýtať

Traduje sa, že nastúpených komunálnych úradníkov pripravených slúžiť občanom na Slovensku nie je veľa. Podľa 
nás je však milých a ochotných ľudí na úradoch hodne. Avšak mnohokrát ich iniciatívu brzdia samotní politici. 

Každý mesiac budeme pre vás pripravovať 8 informačne nabitých strán. Fair-Play v Rači budú 
noviny o ľuďoch a pre ľudí. Prinesú informácie o všetkom, čo môže zaujímať občanov a navyše vo for-
me, ktorej môže rozumieť i ten, pre koho sú paragrafy, či zložité účtovnícke a rozpočtové dokumenty 
španielskou dedinou.

Noviny si stanovili tri základné ciele:

monitorovať miestnu samosprávu – jej rozhodnutia, profesionalitu, otvorenosť, záujem 
o občanov, schopnosť obhajovať verejný záujem, efektivitu, nakladanie s peniazmi zo 
spoločnej pokladne,

informovať a ľudskou rečou približovať, o čom samospráva rozhodla, čo pripravuje, aké 
má kompetencie...

prinášať inšpiráciu, ako spravovať Raču otvorenejšie a transparentnejšie.

Budeme navštevovať zasadnutia zastupiteľstva a skúmať jeho rozhodnutia – pýtať sa na to, či sú 
tieto rozhodnutia v prospech občanov, koľko budú spoločnú pokladnicu stáť, či sú dlhodobo udržateľ-
né, koho sa dotknú a ako zlepšia život v Rači. 

Noviny budú prinášať aj pôvodné dokumenty, napríklad zoznam poskytnutých dotácií, grantov, 
podpísaných zmlúv, verejných súťaží. Veríme, že kontrolovať svojich zástupcov môžu občania iba vtedy, 
ak majú k dispozícii potrebné informácie. 

No a v neposlednom rade sa budú noviny pýtať: voleným predstaviteľom budú klásť priame a ne-
kompromisné otázky a monitorovať, či plnia svoje predvolebné sľuby a hrajú fér. 

Informácie a správy doplnia pravidelné analýzy, či komentáre v rubrike Na rovinu, v ktorých redak-
tori novín otvorene zhodnotia kroky samosprávy. 

Rača však nie je ostrovom v širokom mori. Okolo nej je množstvo iných samospráv, ktoré riešia 
podobné problémy. Budeme sa preto snažiť porovnávať – prezradíme vám, aké dobré opatrenia pre 
svojich občanov pripravujú iné obce a v čom v porovnaní s nimi Rača zaostáva, či vyhráva.

Zo začiatku môžeme osloviť iba 1 500 domácností, postupne sa však budeme snažiť náklad roz-
šíriť. Tí, ku ktorým sa noviny nedostanú v tlačenej podobe, si nás však môžu nájsť na webovej stránke 
www.fair-play.sk/vraci.

Zuzana Wienk

•

•

•
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glukózy, meranie krvného tlaku 
i množstva tuku v tele. Ponúkané 
boli aj odporúčania pre zdravý 
životný štýl. Poradenstvo zabez-
pečili odborníkmi z úradu verej-
ného zdravotníctva.

On-line infosystém o hrobo-

vých miestach a zaplatení 

poplatkov na prešovských 

cintorínoch 

Od júna 2006 obsahujú 
stránky Technických služieb 
mesta Prešov on-line infosystém 
o hrobových miestach a zapla-
tení poplatkov na cintorínoch. 
Systém umožňuje po zadaní 
priezviska a roku úmrtia zistiť, 
kde sa hrob dotyčného nachádza, 
ale aj zistiť meno pochovaného 
podľa miesta (sekcia, rad, čísla 
hrobu). Databáza tiež ponúka 
informáciu, dokedy je hrobové 
miesto zaplatené.

(zw)

ak ich na verejnom priestranstve pohryzie pes, ak niekto zaparkuje 
auto pred garážou iného majiteľa a ten sa nemôže dostať s autom 
von, alebo ak nájdu na schodištiach, či v suteréne bezdomovcov. 

Elektronická tabuľa o aktuálnom stave ovzdušia 

v Prievidzi - mesto našlo sponzora

Začiatkom júna 2006 bola na fasáde budovy Mestského úra-
du v Prievidzi umiestnená elektronická tabuľa, ktorá poskytuje 
základné údaje o stave znečistenia ovzdušia: koncentrácie oxidu 
síričitého, oxidu dusíka i prachových častíc nachádzajúcich sa 
v ovzduší. Tabuľa ukazuje aj teplotu ovzdušia, či jeho vlhkosť. 
Bola nainštalovaná vďaka iniciatíve občanov, ktorí hodnotia ži-
votné prostredie a stav ovzdušia v Prievidzi vzhľadom na blízkosť 
priemyselných konglomerátov (Novácke chemické závody, Hor-
nonitrianske bane Prievidza) ako jedno z najzaťaženejších v rámci 
Slovenska. 

Tabuľa bola zakúpená zo zdrojov dopravcu SAD Prievidza, 
teda fi rmy, ktorá je jedným z miestnych znečisťovateľov ovzdušia.

Preventívne vyšetrenia zdravotného stavu 

na mestskom úrade v Banskej Bystrici 

V lete 2006 zaviedli na mestskom úrade v Banskej Bystrici 
službu bezplatných preventívnych vyšetrení. Účelom služby je zní-
žiť riziko vzniku srdcovo-cievnych chorôb  a propagáciou preven-
cie. Vyšetrenia napríklad obsahovali testy na hladinu cholesterolu, 

Bezplatná právna pomoc 

pre ľudí v Žilinskom kraji 

a v Prievidzi 

V sídle Žilinského samo-
správneho kraja zriadili kance-
láriu, v ktorej občania získavajú  
bezplatnú právnu pomoc v ob-
lastiach týkajúcich sa kompeten-
cií kraja – napríklad sociálne veci 
alebo zdravotná starostlivosť.  

Poradenstvo poskytuje dva-
krát do mesiaca, v ostatných 
dňoch funguje ako poradensko-
informačné centrum, kde mož-
no získať informácie o činnosti 
všetkých organizácií patriacich 
pod kraj, ale aj tlačivá, kontakty 
do zahraničia, informácie na zá-
klade zákona o slobodnom prí-
stupe k informáciám a pod.

Kancelária zároveň slúži ako 
kontaktný bod úradu ombuds-
mana, ktorého môžu občania 
upozorniť na porušovanie svo-
jich ľudských práv v kompeten-
cii jeho úradu. Bezplatné právne 
poradenstvo začalo občanom 
poskytovať aj mesto Prievidza. 

Polícia radí Krompašanom 

na internetovej stránke 

Mestská polícia v Krompa-
choch prišla so zaujímavou no-
vinkou. Krompašanom ponúka 
na ofi ciálnej internetovej stránke 
mesta niekoľko rád, ako sa majú 
správať v rôznych prípadoch. 
Na stránke sa nachádza 9 rád 
z oblastí, ktoré občanov najviac 
zaujímali. Niektorí občania už ve-
dia, ako sa majú správať a na po-
líciu volajú v konkrétnych prí-
padoch. Ak napr. majú problém 
s vulgárnym správaním suseda 
alebo sa im niekto vyhráža ujmou 
na zdraví, robí rôzne schválnosti, 

Čo inde robia pre občanov
Obce a mestá majú po reforme samosprávy oveľa voľnejšie ruky, aby mohli zabezpečiť pre občanov v komunitách čo najlepšie životné 

podmienky. Nové kompetencie a fi nancie, ktoré obce získali, už mnohé z nich začali veľmi tvorivo využívať. Mnohé z nich prichádzajú 
s nápadmi ako zľahčiť situáciu sociálne slabých alebo poskytovať čo najlepšie služby. 

Pre inšpiráciu a porovnanie preto budeme pravidelne prinášať prehľad dobrých opatrení iných miest a obcí na Slovensku, ktorý pravi-
delne pripravuje Inštitút INEKO v rámci projektu hodnotenia regiónov. Dnes prinášame prehľad takýchto rozhodnutí miest z roku 2006. 
Čoskoro bude známy rebríček noviniek z prvého štvrťroka 2007, ktorý nájdete v jednom z najbližších čísel. 
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Na rovinu...

Názov subjektu
Výška daru 

(v Sk)

MLP, s. r. o. - p. Chlopeň 2 000

PIUS, spol. s r. o. 5 000

Krampl & co, s. r. o. 2 000

Hojstrič Jozef 2 000

Hojstrič Jozef 2 000

Názov subjektu
Výška dotácie 

(v Sk)

Základná organizácia jednoty dôchodcov 
na Slovensku Krasňany 

10 000

Futbalový klub Rača 10 000

ŠK MOSTEX RAČA, stolnotenisový klub 20 000

TJ Reál Rendez 25 000

Základná organizácia jednoty dôchodcov 
na Slovensku Rača

7 500

Futbalový klub Rača 76 000

Slovenský zväz telesne postihnutých, 
ZO Bratislava - Krasňany

7 500

Športový hokejbalový klub Račištorf 30 000

Organizácia muskulárnych dystrofi kov v SR 10 000

Maratón - atletický klub Rača 10 000

Slovenský skauting 
96. Malokarpatský zbor

10 000

Slovenský zväz invalidov
ZO Bratislava - Rača

15 000

Pedagogicko- psychologická poradňa s 
Centrom výchovnej 
a psychologickej prevencie

3 000

Materská škola, Gelnická 34 20 000

Materská škola, Cyprichova 74 35 000

Materská škola, Tbiliská 2 20 000

Materská škola, Barónka 1 20 000

Zákl. škola s materskou školou, Hubeného 15 000

Zákl. škola s materskou školou, Plickova 9 5 696

Materská škola, Cyprichova 74 20 000

Materská škola, Tbiliská 2 8 000

Materská škola, Tbiliská 2 5 000

Zákl. škola s materskou školou, Plickova 9 4 000

Zákl. škola s materskou školou, Plickova 9 6 000

Materská škola, Cyprichova 74 24 000

BMX klub Rača 40 000

Ideálna mládežnícka aktivita 15 000

Ideálna mládežnícka aktivita 25 000

TJ Real Rendez 35 000

Darcovia, od ktorých mestská časť Rača prijala 
fi nančný dar v období 1. 7. 2006 až 31. 12. 2006

Právnické osoby (organizácie), ktorým mestská časť 
Rača poskytla dotáciu v roku 2006

Máloktorá informácia z miestnej politiky zaplní celoštátne médiá. Jed-
nému z výsledkov rokovania zastupiteľstva v Rači sa to však podarilo cel-
kom slušne. Pozornosti novinárov neušla výška platu, ktorý poslanci schvá-
lili pre starostu Jána Zvonára, a síce 87-tisíc korún mesačne. K nim treba 
ešte prirátať možné odmeny (tie tvoria zhruba polovicu platu a schvaľujú 
sa zvyčajne štvrťročne). Médiá pripomenuli, že oproti predchádzajúcemu 
volebnému obdobiu sa plat starostu zvýšil o 32-tisíc korún a navyše popu-
tuje do vrecka poslanca Národnej rady, ktorý za túto funkciu poberá mesač-
nú odmenu vrátane paušálnych náhrad prevyšujúcu 90-tisíc korún. Spolu 
ide o čiastku vyššiu ako je odmena prezidenta republiky. Ak je majetkové 
priznanie Jána Zvonára za rok 2005 naozaj vyčerpávajúce, starosta bude 
po vstupe do politiky zarábať zhruba o 400 tisíc korún ročne viac, ako si 
zarobil podnikaním v roku 2005. 

Starosta tieto správy vyvážil oznamom, že prvý plat poputuje na cha-
ritu celý a zo všetkých ostatných dostane charita polovicu. Niektoré médiá 
zhodnotili tento krok ako džentlmenské gesto. Mohli by sme síce polemizo-
vať o tom, či dobrovoľné zníženie svojho príjmu zo sumy 177 tisíc korún 
mesačne na 133,5 (navyše s vidinou možných štvrťročných odmien) je na-
ozaj veľkou obetou, ale to nie je na celej veci to najpodstatnejšie.

Podstatné je to, že starosta sa rozhodol ponechať si svoj plat v celej výš-
ke a vyberať si charitatívne organizácie, ktoré podporí, sám. To znamená, 
že mestská časť musí zo starostovho platu každomesačne odvádzať dane 
a príspevky na sociálne, či zdravotné poistenie a navyše príde každý rok 
o niečo vyše milióna korún – práve toho milióna, ktorý mohla za iných 
okolností využiť práve na podporu charity. Mala by však v balíku určenom 
pre charitu o vyše tretinu peňazí viac. Oveľa veľkorysejšie by bolo riešenie, 
ktoré zvolili niektorí iní miestni politici na Slovensku - vzdanie sa svojho 
platu alebo jeho časti v prospech mestskej časti.

Druhé spomínané riešenie by navyše zabránilo tomu, aby pán starosta 
zneužil podporovanie charity na politické účely a svoju vlastnú propagá-
ciu. Práve tieto otázky však bude vyvracať ťažko. Tretie tohtoročné číslo 
račianskeho mesačníka fi nancovaného z peňazí daňových poplatníkov totiž 
prinieslo obrázok a článok zo stretnutia starostu s domovom dôchodcov, kto-
rému venoval svoj prvý starostovský plat. 

Ak by sme ponechali bokom dôležitý fakt, že mesačník de facto platia 
občania, stále ostáva otvorených príliš veľa otázok. Napríklad táto: Prečo 
musí mesačník mestskej časti informovať o osobnej politickej aktivite pána 
starostu? Dôvody, prečo sa majú občania skladať na vydávanie mestských 
novín sú predsa celkom iné – poskytovanie dôležitých informácií o ich po-
vinnostiach, právach, nových opatreniach, fi nančnej situácii obce a podobne.  
Teda o čisto obecných záležitostiach. 

Oblúkom sa znovu dostávame k jednej z hlavných tém tohto čísla 
– konfl iktu záujmov. Na čele miestnych samospráv sú volení politici – tí 
musia okrem svojej vlastnej kariéry spravovať peniaze občanov a prinášať 
im za to kvalitný servis. Súčasťou tohto servisu by malo byť uvedomenie, že 
spravovanie verejných fi nancií politikom nedáva právo ich používať ľubo-
voľne - napríklad využívať obecné noviny na vlastnú propagáciu. 

Problém politického využívania miestnych novín platených z obecných 
peňazí je žiaľ na Slovensku hojne rozšírený. Redakcie nie sú zodpovedajú-
co oddelené od miestnych úradov, v ich radách sa nenachádzajú nezávislí 
profesionáli, noviny nemajú defi nované vnútorné pravidlá na zabránenie 
zneužitiu vo volebnej alebo inej politickej kampani a už vonkoncom nepri-
nášajú žiadne informácie, ktoré by pre vedenia obcí mohli vyznieť kriticky. 
Téma ako stvorená na verejnú diskusiu! Niet v politickom svete väčšej sily 
ako je verejná mienka a požiadavky voličov. Iba tí majú totiž právo o štyri 
roky hodiť svoj hlas do volebnej urny.

(zw)



8 O nás

Fair-play v Rači - nezávislý občiansky mesačník. Nepredajné 
Vydavateľ: Aliancia Fair-play, o. z., Páričkova 18, 821 08  Bratislava. Tel./fax: 02 - 55 64 01 31 

E-mail: redakciafair-play.sk; www.fair-play.sk 
Šéfredaktor: Zuzana Wienk. Redaktori: Peter Kunder, Miroslava Ábelová, Lenka Ďurajková 

Tlač: Vox & Vopravil, Ladomerská Vieska 145 
Rozširuje: Aliancia Fair-play, o. z. Registrované na MK SR: 3760 / 2007

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografi í, grafov, vrátane údajov v elek-
tronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.

Vydávanie novín je podporené z grantov od: 
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 

a Open Society Institute 

Napíšte, aké informácie vám od vašej samosprávy chýbajú 

a čo by ste od svojich politických zástupcov očakávali. 

Vybrané postrehy zverejníme v niektorom z najbližších čísel.

Kto pre vás pripravuje tieto noviny
Aliancia Fair-play je združením slovenských občanov, ktoré vzniklo pred parlamentnými voľbami v roku 2002. Svoju činnosť začalo 

monitoringom fi nancovania a férovosti predvolebnej kampane. Odvtedy už päť rokov pozerá politikom na prsty. Odhalilo napríklad 

falošné fi nancovanie politickej strany a mnoho prípadov zneužitia funkcií politikov v rôznych častiach Slovenska. Pravidelne monitoruje 

fi nancovanie politických strán, etické štandardy v politike a možné prípady konfl iktu záujmov. Čo konkrétne v Aliancii Fair-play robíme?

so študentmi vysokých škôl a školíme slovenské i zahraničné mimo-
vládne organizácie. 

Kampane 
Keď je treba niečo zmeniť a musíme na politikov vyvinúť tlak, 

organizujeme verejné kampane. Takto sme napríklad pred časom 
rozbehli na internete protest proti zneužívaniu služobného auta 
rodinou ministra Harabina. Vyše 1 600 občanov poslalo e-mail 
predsedovi vlády, ministrovi i parlamentu. Premiér nakoniec na za-
sadnutí vlády vyzval ministrov, aby autá používali šetrne.  
            (zw)

Investigatíva 
Zistíme, že niekde niečo nesedí - napríklad verejná súťaž na lu-

xusnú limuzínu pre primátora. Konzultujeme zdroje v teréne, naťa-
hujeme sa s úradmi, aby nám sprístupnili zmluvy, podmienky tendra, 
jeho vyhodnotenie, dodacie listy a faktúry. Analyzujeme, konzultu-
jeme, dožiadavame. Ak získame dostatok dôkazov, všetko zrozumi-
teľne spíšeme, podložíme dôkazmi a predložíme médiám. Upozor-
níme kontrolu, zodpovedné miesta, navrhneme zmeny v predpisoch 
a snažíme sa ich presadiť.

Databázy a informácie 
Na stránke www.fair-play.sk sústreďujeme informácie o tom, 

kto nám vládne, kto radí politikom, kto ich sponzoruje, kto pôsobí 
v rôznych verejných funkciách a riadi štátne inštitúcie a do akých 
súkromných rúk prúdia peniaze daňových poplatníkov. Jednoducho 
si môžete u nás napríklad overiť, či sponzor politickej strany nedo-
stal verejnú zákazku na opravu miestnej školy alebo či fi rma politika 
nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu.

Zákonné zmeny 
Zozbierame poznatky z praxe, zhromaždíme odborníkov, štu-

dujeme danú oblasť, príklady zo zahraničia, navrhneme zmeny, 
s právnikmi ich dáme do legislatívnej podoby a potom už iba behá-
me a presviedčame.

Predkladáme návrhy ministerstvám, sporíme sa o ich zapraco-
vanie do zákonov, organizujeme semináre, hľadáme podporu u po-
slancov, či úradníkov.

Školenia 
Od ostatnej jesene pravidelne školíme študentov žurnalistiky 

a pomáhame im riešiť konkrétne prípady. Dvaja z nich budú navyše 
pravidelne prispievať aj do týchto novín. Okrem toho diskutujeme 
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