Dátum
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Jedna veta

Približný
odhad škody

Link

Osoba podozrivá z tunelovania sa
06.08.2012 vrátila do štátnej teplárne

Ružena Lovasová, ktorá z účtu štátnej teplárne
poslala peniaze plastickému chirurgovi, je opäť vo
vedení teplárne

?

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/plastikova-ruzena-lo

05.10.2012 Zbytočná dotácia pre Učiteľské noviny

Tlač Učiteľských novín za vyše pol milióna eur získala
Kmotríkova firma bez súťaže

Zbytočné luxusné aerotaxíky L-410 na
01.02.2013 MO

Ministerstvo obrany kúpilo dve nepotrebné a luxusné
lietadlá za 10 miliónov eur

Vývoj mobilného radiačného laboratória Firma z emisnej kauzy má pre ministerstvo obrany
04.02.2013 MO
vytvoriť analýzu za 636 tisíc eur

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

157,396 http://hnonline.sk/slovensko/c1-57766150-caplovic-vratil-bi

9,800,000 http://www.cas.sk/clanok/242334/galko-vyzval-fica-aby-sto

190,899 http://www.sme.sk/c/6691046/nakupoval-emisie-vyvijal-sup

05.02.2013 Prenájom luxusného Audi MŠ

Ministerstvo školstva dalo za 3 a pol mesiaca
prenájmu luxusnej Audi firme z Gorily vyše 10 000 eur

3,000 http://www.sme.sk/c/6692427/na-malcharkovom-audi-sa-u

21.03.2013 Nákup kvetov na MŠ

Ministerstvo školstva zaplatilo tisíce eur za kytice
kvetov

2,670 http://www.sme.sk/c/6742587/kym-ucitelia-protestovali-cap

Zbytočné vypracovanie národnej
19.04.2013 sústavy kvalifikácií za 25 mil. eur

Ministerstvo školstva dalo 25 miliónov eur na projekt,
ktorý mohlo mať zadarmo

25,000,000 http://hnonline.sk/slovensko/c1-59719400-stat-chce-dat-mi

21.04.2013 ROA vyhrala tender MV

PR služby za 130 miliónov eur mala obstarávať
pochybná, čerstvo vzniknutá agentúra

39,000,000 http://vrtietpsom.blog.sme.sk/c/326729/Prva-velka-kauza-d

Predražené nájomné ministerstva
23.05.2013 školstva

Ministerstvo školstva platí v budove o 40% vyššie
nájomné ako iní nájomcovia

Obvinený Peter H. vyhráva verejné
29.05.2013 obstarávania

Firma obvineného z podvodu v tendri naďalej vyhráva
verejné obstarávania

Tajná zmluva Jozefa Brhela so štátnou Štátna firma tají zmluvu za 20 miliónov eur pre firmu
02.06.2013 spoločnosťou SEPS.
blízku Smeru

1,200,000 http://www.cas.sk/clanok/251325/poslanec-beblavy-o-pren

600,000 http://ekonomika.sme.sk/c/6817735/firma-obvineneho-za-t

6,000,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/statna-spolocnost-p
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/biznis/energeticky-

Predražená oprava strechy Slovenskej
03.06.2013 pošty

Oprava strechy Slovenskej pošty mohla byť
predražená až o pol milióna eur

Záhradu NR SR neefektívne udržiava
10.06.2013 dcéra poslankyne Košútovej

11 tisíc na údržbu parlamentnej záhrady získala dcéra
poslankyne Smeru

11,000 http://www.topky.sk/cl/10/1352048/Hlina-objavil-v-parlamen

Stimul pre košickú panelákovú firmu
11.06.2013 Grandwood

21-miliónovú investičnú pomoc mala dostať firma bez
podnikateľských skúseností sídliaca v paneláku, ktorá
má blízko Smeru

7,000,000 http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/pochybnosti-o

Váhostavu priklepli predražený dodatok Váhostav dostal bez súťaže zákazku predraženú o 4
16.06.2013 na zasypanie jám
milióny eur

500,000 http://www.cas.sk/clanok/252197/slovenska-posta-za-opra

4,000,000 http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/1684638_balada-o-nezas

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

Časopis Slovenskej pošty bezodplatne
16.07.2013 propaguje Smer

Stratová Slovenská pošta vydáva predražený časopis,
ktorý propaguje stranu Smer

600,000 http://www.sme.sk/c/6871303/stratova-posta-robi-casopis-

19.07.2013 Spor Slovenska s poisťovňou Union

Slovensko môže zaplatiť ďalšie milióny eur za zlúčenie
zdravotných poisťovní

56,300,000 http://www.cas.sk/clanok/255926/spor-slovenska-s-uniono

Približný
odhad škody

Súťaž na radary nastavili tak, že uspieť Obstarávanie radarov za 720 tisíc eur bez DPH bolo
06.08.2013 môže jediná firma
na mieru ušité pre jednu firmu
Materiál o prevode akcií v matke SPP
11.09.2013 pripravovali J&T

Vládny materiál o kúpe SPP bol vytvorený na počítači
J&T

Paničky si vyrazili do Petrohradu
24.09.2013 vládnym špeciálom

4 poslankyne Smeru išli za takmer 13 tisíc eur na
“služobnú” cestu, na ktorú sa nepamätali

Jahnátek dáva funkcie svojim rodákom Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek dáva
24.09.2013 a príbuzným
funkcie svojim príbuzným a známym
Poistencov láka štátu zvláštna
24.09.2013 agentúra, riadil ju brat člena Smeru

Link

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

216,000 http://www.sme.sk/c/6893755/sutaz-na-radary-u-kalinaka-n
?

http://ekonomika.sme.sk/c/6931081/vladny-material-o-spphttp://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vazny-otazk
http://ekonomika.sme.sk/c/7135605/specia

13,000 http://www.topky.sk/cl/10/1362614/Smeracky-si-vyrazili-do
http://www.cas.sk/clanok/278603/po-siedmich-mes
?

http://www.sme.sk/c/6947138/jahnatek-dava-funkcie-svojim
http://www.topky.sk/cl/10/1362913/Panika-na-minis
http://www.sme.sk/c/6951045/vysoke-funkc

VšZP sa vyhla obstarávaniu rozdelením zákazky,
všetky jej časti získala bez súťaže firma blízka Smeru

12,600 http://www.sme.sk/c/6947156/poistencov-laka-statu-zvlastn

Smerácka starostka získala peniaze z eurofondov za
Smerácka starostka Janovej Lehoty sa vykázanú činnosť na základe sfalšovaných
25.09.2013 obohacovala na eurofondoch
prezenčných listín.

39,798 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/peniaze-z-eurofond

Za oslavu svojich 20. narodenín
06.10.2013 zaplatila Slovenská pošta 80 tis. eur

Slovenská pošta za oslavu svojich 20. narodenín
zaplatila 80 tisíc eur

80,000 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovenska-posta-os

Fico dal dotáciu ľuďom z IBM, aby ich
07.10.2013 plat stúpol na 2 700 eur

IBM dostalo dotáciu, aby mohlo zvýšiť platy z 2350 na
2700 eur

1,580,000 http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/sestry-musia-pock

„Oraclovský“ megapodvod v Sociálnej
14.10.2013 poisťovni

Štát pochybne zaplatil milióny eur firme bývalého
poradcu ministerstva financií

2,000,000 http://hloska.blog.sme.sk/c/339678/Oraclovsky-megapodvo
http://hloska.blog.sme.sk/c/339256/Oracle-Slovens
http://ekonomika.sme.sk/c/6971477/statne-

V nitrianskej nemocnici zabielili kartu
25.10.2013 dieťaťa

Šéf nitrianskej nemocnice a poslanec Smeru klamal o
bielení zdravotnej karty

Čaplovič nakúpil predraženú
28.10.2013 elektroniku pre školstvo

Ministerstvo školstva nakúpilo elektroniku oveľa
drahšie ako v obchodoch

Firma nominanta Smeru dodáva služby Firma nominanta Smeru dodáva služby štátu, aj bez
31.10.2013 štátu, aj bez súťaže
súťaže
Transpetrol si dáva robiť web za 4713.12.2013 tisíc eur

Štátny Transpetrol si dal spraviť 5x predražený web
firme blízkej Smeru

17.12.2013 Reklama predaja českých kaprov

TA3 získala pochybnú reklamu za 684 tisíc eur na
základe “prieskumu trhu”

?

http://www.sme.sk/c/6983883/sef-nitrianskej-nemocnice-ne
http://nitra.sme.sk/c/6998663/prednostka-kliniky-v-

5,589,000 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dalsie-minanie-capl

4,200 http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/zastupuje-stat-zaroven

36,800 http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/302407-transpet

534,000 http://ekonomika.sme.sk/c/6641638/ta3-ziskala-vladnu-kam

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

Hasiči dostali rebríky, Česi kúpili
10.01.2014 podobné lacnejšie

Rebríky pre hasičov boli o vyše 600 tisíc eur drahšie
ako podobné rebríky v ČR.

Približný
odhad škody

Link

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

637,496 http://www.sme.sk/c/7063066/hasici-dostali-rebriky-cesi-ku

Cargo má byť veľkými machináciami a veľmi
podozrivo čiastočne sprivatizované
29.01.2014 Cargo v tuneli

?

http://galek.blog.sme.sk/c/347709/Cargo-v-tuneli-I.html
http://galek.blog.sme.sk/c/347826/Cargo-v-tuneli-II
http://galek.blog.sme.sk/c/347903/Cargo-vhttps://dennikn.sk/102145/na-konci

Smerácky poslanec NR predal
02.02.2014 hovorcovi obecný byt za 700 eur

Smerácky poslanec NR SR a primátor Žiliny dal
hovorcovi obecný 2-izbový byt za 700 eur

Materiál k privatizácii Telekomu robili
13.02.2014 na počítači pochybnej firmy

Materiál k privatizácii Telekomu robili na počítači
pochybnej firmy

?

http://ekonomika.sme.sk/c/7102239/fico-tajne-podpisal-me

Štátne orgány privilegujú prezidentovho Štátne orgány privilegujú prezidentovho syna pri
14.02.2014 syna pri stavaní vily
stavaní vily

?

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/prezidentov-syn-zaca
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/vysmech-ob

51,300 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/hovorcovi-zilinskeh

24.02.2014 Šéf VšZP zarába viac ako prezident

Riaditeľ VŠZP a nominant Smeru zarába viac ako
prezident

200,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/nemocnice-chatraju
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sef-vszp-ma

Vláda chcela nakúpiť plody mora za
takmer 300-tisíc eur, Fico zmluvu
27.02.2014 stopol

Vláda chcela nakúpiť plody mora za takmer 300-tisíc
eur, po odhalení zmluvu stopli.

150,000 http://www.sme.sk/c/7118522/vlada-chcela-nakupit-plody-m
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/310039-sef
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/u-fic

Štátny podnik dal za jednoduché
zriadenie stránky na Facebooku 468
28.02.2014 eur

Štátny podnik dal za jednoduché zriadenie stránky na
Facebooku 468 eur

468 http://www.pluska.sk/sport/ostatne/tomuto-povie-tunel-zavo

Poradcu pre stavbu nemocnice vyberali Za 22 tisíc eur vybralo ministerstvo zdravotníctva
07.03.2014 z jednej ponuky
poradcu pre stavbu nemocnice z jednej ponuky

22,000 http://www.sme.sk/c/7127905/poradcu-pre-stavbu-nemocn

Po dosadení nominanta Smeru čistenie Gabčíkova
17.03.2014 Za Smeru čistenie Gabčíkova zdraželo výrazne zdražilo

1,100,000 http://ekonomika.sme.sk/c/7139409/za-smeru-cistenie-gab

20.03.2014 Štát nakúpil predražený cukor a obilie

Štát nakúpil cukor a pšenicu od firmy blízkej J&T a
prerobil vyše 650 tisíc

656,790 http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/stat-nakupil-p
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/hlina-vycina

01.04.2014 Smer platil oslavu zo štátneho

Smer oslavu za 2500 eur platil zo štátneho

Paška dal v Národnej rade postaviť
11.04.2014 miestnosť za 40 000 eur

Parlament renovoval len jednu miestnosť na tlačovky
za 40 tisíc eur

Šéf košickej prokuratúry namiesto
14.04.2014 odvolania postúpil

Prokurátor namiesto odvolania postúpil

Fico pred prezidentskými voľbami minul Fico vo veľkom rozdáva peniaze z rezervy predsedu
18.04.2014 skoro celú rezervu predsedu vlády
vlády, hlavne pred prezidentskými voľbami

2,500 http://www.sme.sk/c/7156443/poslanci-smeru-sa-hostili-za

30,000 http://www.topky.sk/cl/100535/1390351/Paska-odtajnil-uce
?

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7169442/sef-kosickej-prokura

1,200,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/stedry-fico-pred-vol
https://ekonomika.sme.sk/c/7669030/fico-rozdava-

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Približný
odhad škody

Link

Ministrovi Žigovi o prírode radí žena od
18.04.2014 J&T
Ministrovi životného prostredia radí zástupkyňa J&T

?

http://www.sme.sk/c/7175392/ministrovi-zigovi-o-prirode-ra

Smer do Donecka na pozorovanie
18.04.2014 poslal agenta ŠtB

Vláda poslala na Ukrajinu pozorovať kontroverzného
agenta ŠTB

?

http://www.sme.sk/c/7175391/pozorovat-do-donecka-sme-

Smerák Dušan Galis sa na aute s
24.04.2014 majákom vyváža aj domov

Smerák Dušan Galis sa na aute s majákom vyváža aj
domov

?

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/smerak-dusan-galis-s

Za komunizmu lovil utečencov, teraz
25.04.2014 robí pre vojenskú políciu

Za komunizmu lovil utečencov, teraz robí pre vojenskú
políciu
?

http://www.sme.sk/c/7182601/za-komunizmu-lovil-utecenc

Jedna veta

Cargo dalo zákazku na požiarnu
Cargo dalo zákazku za 880 tisíc kamarátovi bez
27.04.2014 ochranu spriaznenej osobe bez súťaže súťaže

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

264,000 http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/statne-cargo-malo

Poórove sklárne dostanú takmer 1207.05.2014 miliónovú dotáciu

Poórova firma dostala 12 miliónovú dotáciu na 400
pracovných miest

11,800,000 http://ekonomika.sme.sk/c/7194974/poorove-sklarne-dosta

Beblavý spochybňuje Kaliňákov nákup
nábytku za 9 900 000 eur: Minister
09.05.2014 obchádza vlastný zákon!

Ministerstvo vnútra nastavilo tendre tesne pod limit,
vďaka čomu obišlo vlastný zákon

5,805,000 http://www.cas.sk/clanok/280839/beblavy-spochybnuje-kal

Scientológov živíme za štátne,
13.05.2014 vyhrávajú tendre scientológa od Smeru Scientológovia vyhrávajú pochybné štátne tendre
Firmu Bombardier štát pri bratislavskej
14.05.2014 električke obišiel

Úrad pre verejné obstarávanie nelegálne ignoroval
námietky uchádzača v tendri

Krásna úradníčka dostala byt za 37
17.05.2014 eur! Vďaka Fondu národného majetku

Úradníčka Fondu národného majetku dostala do
prenájmu byt v Bratislave za 37 eur mesačne

Sudkyňa blízka Smeru obišla náhodný
22.05.2014 výber, spisy pridelila priamo

Nominantka vlády v Súdnej rade porušila náhodnosť
prideľovania spisov

Dozor nad stavbou tunela Višňové
vyhrala najdrahšia ponuka. Ako je to
25.06.2014 možné?

Národná diaľničná spoločnosť vybrala o 4 milióny
drahšiu firmu, lacnejšie ponuky vylúčila pre nízku cenu

NBS tají systém prideľovania darov,
25.06.2014 tisíce rozdala Matici či audítorom

NBS tají prideľovanie darov, podporila aj Maticu a
audítorov

30.06.2014 Vyšetrovateľ Gorily: Prečo ma odstavili Za Ficovej vlády bolo bránené vyšetrovaniu Gorily
05.07.2014 Autobusová stanica v Michalovciach

Vláda dala pol milióna na autobusovú stanicu s
pochybnou cenou

Podnikateľ z korupčnej kauzy sa do
29.07.2014 politiky tlačí cez Smer

Podnikateľ z korupčnej kauzy sa do politiky tlačí cez
Smer

7,170 http://www.sme.sk/c/7201191/scientologov-zivime-za-statn
http://www.sme.sk/c/7202717/scientologa-od-smer

7,600,000 http://bratislava.sme.sk/c/7202718/firmu-bombardier-stat-p

18,000 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/krasna-uradnicka-d
?

http://www.sme.sk/c/7211972/sudkyna-blizka-smeru-obisla

4,200,000 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dozor-nad-stavbou-

7,600 www.sme.sk/c/7253666/nbs-taji-system-pridelovania-darov
?

http://dennik.tyzden.sk/marek-vagovic/2014/06/30/vysetrov

100,000 http://vas.cas.sk/clanok/10024/michalovce-siahaju-na-novy
http://www.cas.sk/clanok/266839/michalovciam-pri
http://www.michalovce.sk/files/c411bb50b5
?

http://www.sme.sk/c/7308615/podnikatel-z-korupcnej-kauz

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

Približný
odhad škody

70 tendrov, jeden víťaz. Smer odporučil Firma Star EU blízka Smeru vyhrala 70 zo 70 tendrov
24.08.2014 firmu, starostovia poslúchli
týkajúcich sa eurofondov

Link

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

http://ekonomika.sme.sk/c/7351114/v-smere-mlcia
http://ekonomika.sme.sk/c/7357676/agentu
432,000 http://www.sme.sk/c/7349083/70-tendrov-jeden-vitaz-smer

Vysokopostavený úradník Peter
27.08.2014 Plavčan: Prihráva peniaze vlastným?

Úradník prideľujúci peniaze vysokým školám pôsobí
na troch VŠ a jeho dcéra má blízko k vedeniu na
štvrtej

1,486,600 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vysokopostaveny-u

Cenu za obchvat Bratislavy postráži
09.09.2014 favorit, súťažil sám

Štát odsúhlasil 6,1 mil. eur poradenskej firme z tendra
ako ušitého na mieru

1,830,000 http://ekonomika.sme.sk/c/7375359/cenu-za-obchvat-bratis
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/kandidatov-

Fico rozdal z rezervy milión a pol, kým
10.09.2014 ho stopol zákon

Štátny podnik Transpetrol rozdáva dotácie vo Ficovom
mene

60,000 http://www.sme.sk/c/7377571/fico-rozdal-z-rezervy-milion-a

Tunel na ministerstve hospodárstva.
24.09.2014 Kam sa hrabe Štefanov?

Ministerstvo hospodárstva pochybne obstarávalo
jednoduchú webstránku za 170 tisíc eur

Kažimírov kamarát dostal echo, že
01.10.2014 Kaliňák chce budovu

Ministerstvo vnútra má nadbytok kancelárskeho
miesta, no za 3 milióny si prenajalo budovu od
Kažimírovho kamaráta

153,000 http://dostal.blog.sme.sk/c/365463/tunel-na-ministerstve-ho

3,000,000 http://www.sme.sk/c/7415709/kazimirov-kamarat-dostal-ec

Čaplovič obišiel zákon, keď sa zaviazal Minister školstva pridal vyše pol milióna na učebnice
28.10.2014 firme platiť o 500-tisíc viac
spriaznenej firme bez súťaže

157,356 http://www.sme.sk/c/7463636/caplovic-obisiel-zakon-ked-s

Poslanec Mičovský otvoril škandál v
Štátne lesy za Ficovej vlády zaplatili 23 tisíc za
štátnych lesoch: Odvoz dreva predražili obstaranie odvozu dreva, ktoré je o 14 miliónov
30.10.2014 o 14 miliónov eur?!
drahšie ako bez obstarávania.
30.10.2014 Predražené CT v Piešťanoch

14,023,000 http://www.cas.sk/clanok/297934/poslanec-micovsky-otvor
https://tema.aktuality.sk/predrazene-ct-v-piestansk

Piešťanská nemocnica kúpila 3 krát drahšie CT ako
Česi.

1,060,000 http://www.sme.sk/tema/kauza-predrazene-ct/?st=3

Drahší stroj než v Piešťanoch objednali Košická nemocnica kúpila CT 2 krát drahšie ako v
10.11.2014 zdravotníci v Košiciach
Piešťanoch

1,954,000 https://ekonomika.sme.sk/c/7486135/drahsi-stroj-nez-v-pie

Nominant Smeru na čele Tiposu platil
11.11.2014 firemnou kreditkou za luxus

Nominant Smeru platil firemnou kreditkou 4800 eur v
predajni luxusnej obuvi

?

http://www.sme.sk/c/7489287/nominant-smeru-na-cele-tipo

VIDEO Primátorka Vaľová vyrazila do
rómskej osady: Rozdávala cigarety a
12.11.2014 alkohol!

Kandidátka Smeru pred voľbami rozdávala v rómskej
osade cigarety a alkohol

?

http://www.topky.sk/cl/1000763/1437541/VIDEO-Primatork

Ďalší zdravotnícky biznis v rodine
Pavla Pašku odhalený: Jeho synovec
13.11.2014 rieši tendre v nemocnici!

Paškov synovec je zodpovedný za verejné
obstarávania v košickej nemocnici

Smer podľa KDH trojnásobne preplatil
13.11.2014 tunel pri Žiline

Za vlády Smeru platia železnice za zváranie o 30%
viac

713,379 http://www.cas.sk/clanok/299285/dalsi-zdravotnicky-biznis-

2,500,000 http://ekonomika.sme.sk/c/7492141/smer-podla-kdh-trojna

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

Približný
odhad škody

Link

Šéf kardiocentra v Bystrici dodával
26.11.2014 drahé CT do Trenčína

Nemocnicu vedie nominant Smeru, ktorý dodával
drahé CT prístroje

?

http://ekonomika.sme.sk/c/7515922/sef-kardiocentra-v-bys

Obvinil smerákov z krytia podvodu,
poslali ho do basy; prípad smeruje pod Vyšetrovanie podvodu s DPH sa ututláva, dôvodom
29.11.2014 koberec
môže byť prepojenie na stranu Smer

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

20,000,000 http://nicholson.blog.sme.sk/c/370115/obvinil-smerakov-z-k

Nájom bez verejnej súťaže? VšZP
04.12.2014 hľadala novú budovu cez inzerát

VŠZP si hľadala budovu bez súťaže.

?

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/338506-najom-bez-

Smerácky bič na schránkové firmy je
výsmech Slovákom: Potichu schválili
05.12.2014 neuveriteľnú vec!

Smer do zákona proti schránkovým firmám vpašoval
aj menšiu transparentnosť

?

http://www.topky.sk/cl/100535/1442543/Smeracky-bic-na-s

Počiatkov škandál ho má stáť krk:
Detaily kšeftu za 133 miliónov a
06.12.2014 zmanipulovaný tender?!

Pochybný tender palivových kariet za mýto mohol byť
predražený až o 100 miliónov eur

Predražené nie sú len CT-čka:
Ružomberok nakúpil 1000-eurové
07.12.2014 stolíky!

Nemocnica v Ružomberku pod vedením nominanta
Smeru kúpila predražené stolíky a postele.

100,000,000 http://www.topky.sk/cl/100371/1442655/Pociatkov-skandal

300,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/drahe-su-nielen-ct-cka

7.12.2014

V nemocnici prejeme milióny, stopy
vedú do Luxemburgu

Schránková firma zvíťazila v súťaži a dodáva
predraženú stravu do nemocníc.

22.2.2015

Poradcovia pre novú nemocnicu majú
zistiť, čo už Čislák vie

Za 2,7 milióna eur majú poradcovia ministerstvu
zdravotníctva zistiť aj to, čo už vie.

9.3.2015

Finančná správa zatĺka dôležité
informácie o miliónovej zákazke

Zákazku Finančnej správy vyhrala bez obstarávania
firma blízka jej riaditeľovi.

?

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/financna-sprava-zatlka

Pri reštrukturalizácii Váhostavu pýtajú
peniaze veľké schránkové firmy

Na štátnej pomoci Váhostavu najviac získajú
schránkové firmy, prepojenie na schránkové firmy má
aj asistentka poslankyne za Smer

?

http://ekonomika.sme.sk/c/7705128/pri-restrukturalizacii-vaho
http://ekonomika.sme.sk/c/7822011/za-asistentkou-sm

?

https://dennikn.sk/105936/ficovi-ludia-kseftuju-s-pozemkami-r
http://www.topky.sk/cl/100371/1469389/Dalsi-skanda

18.3.2015

Ficovi ľudia kšeftujú s pozemkami
Ficovi ľudia kšeftujú s pozemkami rovnako ako
19.04.2015 rovnako ako Mečiarovi v kauze Slavkov Mečiarovi v kauze Slavkov

24,300,000 http://ekonomika.sme.sk/c/7534782/v-nemocnici-prejeme-mili

2,700,000 http://www.sme.sk/c/7661148/poradcovia-pre-novu-nemocnic

Polícia lacno predáva byty, aj
17.05.2015 viceprezidentovi Lučanskému

Policajný viceprezident v poradovníku na dotované
byty predbehol ďalších záujemcov.

30,000 http://www.sme.sk/c/7809771/policia-lacno-predava-byty-aj-vi

Predražený nákup v nemocnici v
20/07/2015 Ružomberku

Nemocnica vedená smerákom kúpila v na mieru
ušitom tendri 4 a pol násobne predražený dezinfekčný
prístroj.

74,600 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/predrazene-nakupy-ne

Firme ministra Žigu obchodujúcej so
03.08.2015 štátnym drevom sa darí

Firma ministra životného prostredia bohatne na
obchodoch so štátnym drevom

?

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/firme-ministra-zigu-da

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

05.08.2015 Galis vybavil dotáciu pre kamaráta

Dotácie na jachty získal známy splnomocnenca vlády
pre mládež a šport

21.9.2015

Šéf VšZP vysvetľuje zmluvy s tetou:
Necítim sa byť v konflikte záujmov

Približný
odhad škody

Link

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

9,700 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ficova-jachtarska-dota

Šéf VŠZP podpisoval zmluvy s vlastnou tetou
?

http://aktualne.atlas.sk/sef-vszp-vysvetluje-zmluvy-s-tetou-nec

Zmluvy s tetou exšéfa VšZP preveruje
23/09/2015 Úrad pre dohľad

Možný konflikt záujmov exriaditeľa VŠZP skúma úrad,
?
ktorý je tiež podozrivý z konfliktu záujmov

http://aktualne.atlas.sk/zmluvy-s-tetou-exsefa-vszp-preveruje-u

Forai ošetril aj spolužiaka, reklama
24/09/2015 poisťovne išla cez neho

VŠZP uzatvárala zmluvy s bývalým spolužiakom šéfa
VŠZP

?

http://www.sme.sk/c/8014254/forai-osetril-aj-spoluziaka-reklam

Predaj heliportu a predražené CT.
Nového šéfa štátnej poisťovne
02.10.2015 spochybňujú

Novým šéfom VŠZP je človek s pochybnou
minulosťou

?

http://www.sme.sk/c/8023306/predaj-heliportu-a-predrazene-

Smer-SD vydáva noviny. S tajnosťami
05.10.2015 a bez registrácie

Propagačné noviny Smeru nedodržiavajú zákonné
predpisy

?

http://medialne.etrend.sk/marketing/smer-sd-vydava-noviny-s-

Vláda Roberta Fica si v kauze
06.10.2015 Váhostav koleduje o problém a žalobu

Za štátnu pomoc Váhostavu hrozí Slovensku trest
Európskej komisie

?

http://aktualne.atlas.sk/vlada-roberta-fica-si-v-kauze-vahostav-

9.10.2015

Start-up konferenciu za 1,4 milióna eur Štát za 1,4 milióna eur usporiadal konferenciu na
nezrušili
podporu podnikateľov

1,400,000 http://ekonomika.sme.sk/c/8030601/vlada-da-za-konferenciu-o

Biznis roka nie je Váhostav, ale výkup
12.10.2015 pozemkov pod obchvat Bratislavy

Výstavba obchvatu Bratislavy cez PPP môže byť o
miliardu predražená

14/10/2015 Vybielila kartu, teraz je konzultantkou

Konzultantkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou je lekárka, ktorá bielila kartu
novorodenca

?

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dalsi-skandal-zdravotn

Poštový ombudsman je fantóm,
15/10/2015 nepoznajú ho ani vlastní na pošte

Obmudsmana štátnej pošty s pochybnou minulosťou
nepoznajú ani zamestnanci pošty

?

http://ekonomika.sme.sk/c/8038150/postovy-ombudsman-je-fa

Ako som si (ne)zmenil adresu cez
21/10/2015 štátne weby za 124 miliónov eur

Štátne weby za 124 miliónov eur zlyhávajú v
základných funkciách

Schránkové firmy sa k miliardám z
21/10/2015 eurofondov naďalej dostanú

Zákon proti schránkovým firmám schránkové firmy
nezastaví

Čislák pridáva milióny firme, v ktorej
27/10/2015 pracoval

3.11.2015

Štátne energetické firmy za vlády
Smeru skrývajú zmluvy za stovky
miliónov

1,000,000,000 http://www.ineko.sk/clanky/ppp-obchvat-bratislavy-moze-b
https://dennikn.sk/133030/rozbehol-sa-realitny-obcho
http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/pred
https://dennikn.sk/136907/biznis-roka
http://www.pluska.sk/plus-7http://ineko.blog.sm

100,000,000 http://adamvalcek.blog.sme.sk/c/389299/ako-som-si-nezmenil?

http://aktualne.atlas.sk/schrankove-firmy-sa-k-miliardam-z-eur

Minister zdravotníctva chce pridať 11 miliónov eur
firme svojho bývalého zamestnávateľa

11,000,000 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/371919-cislak-pridavaŠtátne energetické firmy za vlády Smeru skrývajú
zmluvy za stovky miliónov

?

https://dennikn.sk/285619/energeticke-firmy-skryli-zmluvy-za-s

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

Približný
odhad škody

Link

Chobotnica stráži kontrolný úrad, u
04.11.2015 Pažinkovej robí brat jej spolužiačky

Šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou zamestnala brata svojej spolužiačky

?

http://www.sme.sk/c/8061049/chobotnica-strazi-kontrolny-ura

Poslanec za Smer mal tunelovať bane a peniaze baliť
do alobalu.

?

https://dennikn.sk/287701/policia-preveruje-ci-janos-nosil-z-ba
https://www.zastavmekorupciu.sk/cases/istoty-zabalen

5.11.2015

Poslanec za Smer mal tunelovať bane
a peniaze baliť do alobalu.

Fico dal 200-tisícovú dotáciu zámku,
07.11.2015 ktorý ju vôbec nepotrebuje!

Fico dal 200-tisícovú dotáciu zámku, ktorý ju zrejme
nepotreboval

Čudné zmluvy v štátnej zdravotnej
poisťovni za Foraia: Manipulovali s
15.12.2015 verejnými súťažami?!

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zjavne
vytvárala zmanipulované verejné obstarávania.

Richter zo Smeru vyhovel Kmotríkovi.
Ministerstvu dodá gastrolístky za 35
18.12.2015 miliónov eur

Ministerstvo práce ušilo tender na mieru Kmotríkovej
firme.

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

200,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/ludia/fico-dal-200-tisicovu-dot

30,000 https://www.cas.sk/clanok/339196/cudne-zmluvy-v-statnej-zdr

?

https://www.aktuality.sk/clanok/310388/richter-zo-smeru-zvyh

Štát dal 70-tisíc za dve virálne videá na Štát dal v rámci drahej propagácie aj 70-tisíc za dve
07.01.2016 YouTube, takmer nik ich nevidel
"virálne" videá na YouTube, ktoré takmer nikto nevidel

100,000 http://ekonomika.sme.sk/c/20070827/stat-dal-70-tisic-za-dve-v

Takto štátny podnik predáva kaštieľ:
Obhliadka trvala iba dva dni, médiá
18.01.2016 mali vstup zakázaný

280,650 https://www.aktuality.sk/clanok/452572/takto-statny-podnik-p

Štátny podnik veľmi netransparentne predáva vzácny
kaštieľ

Ombudsmanka Tomanová s dcérou Petronelou dostali
od štátu desaťtisíce eur na chod súkromného
Biznis s deťmi? Ombudsmanka
detského domova v ktorom majú byť porušované
19.01.2016 Tomanová sa postarala o kšefty i dcére práva detí.

206,040 https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Biznis-s-detmi-Ombudsmank
https://domov.sme.sk/c/20089154/mimovladka-v-dom
https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Tomanovej

Spoločný kšeft Počiatka a Kaliňáka na
Donovaloch? Postavili si „štátny“
22.01.2016 pivovar

Pivovar v Donovaloch so štátnou podporou má
prepojenia na Počiatka a Kaliňáka.

Veľký škandál v školstve, Draxler má
čo prešetrovať: Ako mohla táto škola
24.01.2016 dostať milióny?

Najhoršia vysoká škola dostala 4-miliónovú dotáciu,
využila ju na nákup od Poórovej firmy.

4,400,000 https://www.cas.sk/clanok/342714/velky-skandal-v-skolstve-dr
https://domov.sme.sk/c/20080258/draxlerova-dotacia
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/firma

Škandál v rezorte školstva: Upozornili
28.01.2016 naň slovenskí učitelia!

V 8-miliónovom projekte dostali školy predražené
pomôcky, napr. maketu sifónu za 271 eur.

4,378,304 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/skandal-rezorte-skolstv

Draxler poslal peniaze aj Kmotríkovi,
02.02.2016 jeho škola dostala 1,2 milióna eur

Miliónovú dotáciu dostala aj Kmotríková škola, aj keď
je medzi najhoršími.

1,320,000 https://domov.sme.sk/c/20084453/draxler-poslal-peniaze-aj-km

Beblavý: Štátna poisťovňa platí
02.02.2016 masérovi ročný plat 250 sestier

Štátna poisťovňa platí masérovi ročný plat 250 sestier

1,000,000 https://domov.sme.sk/c/20084939/statna-poitovna-plati-maser
https://www.cas.sk/clanok/363309/sokujuce-praktikyhttps://domov.sme.sk/c/20095891/pat-veci-kt
https://domov.sme.sk/c/20095827/m

?

https://www.cas.sk/clanok/342511/spolocny-kseft-pociatka-a-k

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

10.2.2016

SaS: Postupom ministra Richtera sme
pobúrení a dôrazne protestujeme

Firma spojená s Paškovou ženou
17.02.2016 dostala licenciu skôr, než vznikla

18.2.2016

Manipulácia so zápisnicami o
dopravných nehodách

Jedna veta

Približný
odhad škody

Nástenkový tender 2 - minister práce vyhlásil tender
na silvestra o 1 ráno, žiadatelia mali ešte v ten deň
doručiť podklady.

Link

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

https://domov.sme.sk/c/20089601/richter-nadelil-euro
15,000,000 http://www.sas.sk/sas-postupom-ministra-richtera-sme-pobure

Firma spojená s Paškovou ženou dostala licenciu
skôr, než vznikla

?

https://domov.sme.sk/c/20098119/firma-spojena-s-paskovou-z

Manipulácia so zápisnicami o dopravných nehodách z vinníka dopravnej nehody poškodený, vďaka
známosti u polície.

?

http://www.sas.sk/z-poskodeneho-vinnik/4477

Za biznisom, ktorý ide Fico dotovať, sú
22.02.2016 Ukrajinci vyšetrovaní za korupciu.

Za biznisom, ktorý ide Fico dotovať, sú Ukrajinci
vyšetrovaní za korupciu.

Štát namiesto 1 € zaplatí 600 miliónov
€ - kauza II. Ficovej vlády – Kauza
29.02.2016 6619

Štát namiesto 1 € zaplatí 600 miliónov € a zastrašuje
autora lacnejšieho riešenia

Miliónový biznis ministerstva s
cyperskou firmou. Draxler schránku
11.03.2016 nevidí

Organizácia ministerstva školstva si predražene a bez
obstarávania prenajíma budovu od schránkovej firmy
s prepojením na J&T.

20,000,000 https://ekonomika.sme.sk/c/20101361/za-biznisom-ktory-ide-f
http://www.sas.sk/vyhlasenie-richarda-sulika-k-dotacii

600,000,000 https://boriswagner.blog.sme.sk/c/405151/stat-namiesto-1-zap

810,000 https://aktualne.centrum.sk/udalosti/kauzy/milionovy-biznis-m

Ďalší nespravodlivý stimul bol
Ficova vláda schválila tesne po voľbách stimul 48
22.03.2016 odklepnutý ešte pred zostavením vlády miliónov eur firme človeka spájaného so Smerom.

48,000,000 https://www.youtube.com/watch?v=DbQUlcIy-dw
https://aktualne.centrum.sk/ekonomika/financie/doslu

SaS žiada zastaviť dva tendre rezortu
05.05.2016 dopravy, zasadne pre ne výbor

Informačný systém výstavby za 45 miliónov je 4násobne predražený a sprevádzajú ho pochybné
okolnosti.

34,800,000 http://www.teraz.sk/ekonomika/sas-ziada-zastavit-tendre-dopr
http://www.sas.sk/vyzva-ministrovi-dopravy-zruste-ten

SaS žiada zastaviť dva tendre rezortu
05.05.2016 dopravy, zasadne pre ne výbor

Atlas pasívnej infraštruktúry za 48 miliónov môže byť
zhruba 10-násobne predražený.

43,000,000 http://www.sas.sk/vyzva-ministrovi-dopravy-zruste-tento-tende
http://www.teraz.sk/ekonomika/sas-ziada-zastavit-ten

Eurofondy na zberné dvory mala získať
zločinecká skupina s prepojením na
Eurofondy na zberné dvory mala získať zločinecká
22.06.2016 MŽP SR
skupina s prepojením na MŽP SR

23.6.2016

OPOZÍCIA: Črtá sa ďalší podvodný
obchod ministra vnútra Roberta
Kaliňáka

Kaliňák mal podvodne získať akcie pod cenu a to v
čase, keď mal byť na zahraničnej ceste.

29.6.2016

Martin Glváč má za ušami

Minister obrany 4 dni pred voľbami podpísal pochybnú
tajnú zmluvu za 27-miliónov eur.

12.8.2016

Pri prijímaní zákona o teple sa zrejme
objavila korupcia

Pri prijímaní zákona o teple sa zrejme objavila
korupcia

1,882,364 http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103063/eurofondy-na
http://www.sas.sk/lucia-nicholsonova-na-stope-dalsejhttps://www.etrend.sk/ekonomika/sas-sa-obu
https://drive.google.com/file/d/0B6V

36,998 http://www.sas.sk/opozicia-crta-sa-dalsi-podvodny-obchod-min

8,100,000 http://www.sas.sk/martin-glvac-ma-za-usami/4969
http://www.teraz.sk/slovensko/opozicia-chce-mimoria
?

http://www.sas.sk/pri-prijimani-zakona-o-teple-sa-zrejme-objav
http://www.teraz.sk/ekonomika/viskupic-zakon-o-tepe
http://www.sas.sk/korupcia-v-teplarenstve-po

Dátum
odhalenia /
zmienky v
médiách
Nadpis

Jedna veta

Približný
odhad škody

Link

10.9.2016

Kauza Čistý deň naberá nové rozmery
- subvenčný podvod; nezákonné
rozhodnutie ministra práce rieši
Generálna prokuratúra

Kauza čistý deň

?

http://www.sas.sk/kauza-cisty-den-nabera-nove-rozmery---sub
https://dennikn.sk/tema/pripad-zneuzitia-v-galante/

30.9.2016

Kaliňák je majstrom tunelárskych
schém

Stotisícovú dotáciu získala spoločnosť, v ktorej je
Kaliňákov kamarát a obchodný partner

Poslanci za Smer si vraj vo voľbách NR Poslanci za Smer si mali vo voľbách NR SR kupovať
18.11.2016 SR kupovali hlasy
hlasy
Nové odhalenie v kauze u Lajčáka:
Smer sa smeje Slovákom, pozrite si
22.11.2016 VIDEO a pochopíte
20.1.2017

Objavili sme unikátny tunel v
eurofondoch

Logo slovenského predsedníctva za vyše 160 tisíc eur
dodala spriaznená firma za pochybných podmienok.
Vláda pri eurofondoch platí externých dodávateľov za
to, na čo už má úradníkov

Link2 Link3 Link4 Link5 Link6

30,000 http://www.sas.sk/kalinak-je-majstrom-tunelarskych-schem/52
?

http://www.topky.sk/cl/100535/1589707/Matovic-podava-tres

150,000 http://www.topky.sk/cl/10/1590425/Nove-odhalenie-v-kauze-u

45,504,000 https://www.youtube.com/watch?v=-xdL8Qu1Ap0
http://www.sas.sk/tunel-do-eurofondov-je-este-vacsi-a
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/903569
https://www.aktuality.sk/clanok/411

