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Zlaté sanitky - tunelovanie štátnych
záchranných služieb v plnom prúde

Jedna veta

Približný
odhad škody Link

Link2 Link3 Link4 Link5

Štát roky predražene kupuje a opravuje sanitky.

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/roky-tune
12,920,000 http://www.sas.sk/zlate-sanitky---tunelovanie-statnych-zac

Zamestnanci píšu ministrovi: v NDS
dlhodobo vládne korupcia a
17.05.2016 tunelovanie

Zamestnanci Národnej diaľničnej spoločnosti opisujú
rozsiahlu korupciu

35,000,000 https://www.aktuality.sk/clanok/339021/zamestnanci-pisu

Na Slovensku je to tak: Za predraženú
25.05.2016 konferenciu nový flek

Šéf Slovak Bussiness Agency, ktorý odstúpil kvôli
kauze, naďalej prideľuje dotácie

13.4.2016

V obskúrnom tendri Sociálnej
poisťovne sú nám K. Mitrík a I. Federič
dlžní odpoveď

?

https://aktualne.centrum.sk/udalosti/kauzy/na-slovensku-j

Kontrolné orgány sa odmietli zaoberať pochybným
tendrom Sociálnej poisťovne za 71 miliónov eur.

21,300,000 http://www.sas.sk/v-obskurnom-tendri-socialnej-poistovne
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/T
https://ekonomika.sme.sk/c/6778129/soc
https://domov.sme.sk/c/201789

Vysvetlenie kauzy Bašternák. Sedem
13.06.2016 základných otázok

Bašternák zrejme štát podviedol na DPH a bol krytý
vrcholnými predstaviteľmi vlády.

5,900,000 https://domov.sme.sk/c/20189873/kauza-basternak-vsetko
http://www.sas.sk/vyzyvame-ministra-kazimira-ab

Zákon o e-Governmente je ako trhací
14.07.2016 kalendár

Vláda zanedbala spustenie elektronických schránok a
?
zabudla na informačnú kampaň

http://www.sas.sk/id/5024

28.8.2016

Štátna pošta sabotovala rozosielanie materiálu o
Kaliňákových kauzách

?

http://www.sas.sk/slovenska-posta-sabotuje-kalispecial/51
http://www.sas.sk/slovenska-posta-nechce-aby-st
http://www.sas.sk/posta-robi-vedome-ob
http://www.sas.sk/ubezpecujem

Veriteľom piešťanského letiska je aj
25.11.2016 Vladimír Poór

Piešťanské letisko zrejme chcú sprivatizovať za
pochybných okolností.

?

http://www.sas.sk/minister-ersek-nesmie-strkat-hlavu-dohttps://ekonomika.sme.sk/c/20393532/veritelom-

Opoziční poslanci ministrovi
zdravotníctva: Košická nemocnica má
28.11.2016 podozrivú personálnu nomináciu

Za vedúceho nákupu v nemocnici dosadila vláda
bývalého šéfa pyramídovej schémy.

?

http://www.sas.sk/opozicni-poslanci-ministrovi-zdravotnic

?

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kauza-Pas
http://www.sas.sk/paskovi-synovci-sa-nemozu-vyv

2.6.2016

Slovenská pošta sabotuje KALIšpeciál

Paškovi synovci sa nemôžu vyvliecť zo Paškovi synovci vyviazli bez trestu, napriek
29.11.2016 zodpovednosti
videozáznamu preukazujúcemu ublíženie na zdraví.
J. Rajtár: Tendre na Finančnej správe
13.12.2016 zrejme organizuje Robert Kaliňák

Pochybné zmluvy finančnej správy za stovky tisíc nie
je možné zákonne uskutočniť

20.1.2017

J. Kiššová: Dvadsať miliónov na
zistenie, že vláda robí podnikateľom
zle, je drzosť

Vláda chce za 20 miliónov eur skúmať ako škodí
podnikateľskému prostrediu

1.2.2017

Sme na stope sofistikovaného tunela
do eurofondov, ide o milióny

Úrad vlády chce za 1,7 milióna vymyslieť ako na
internete zisťovať, čo si ľudia myslia o eurofondoch.

1.2.2017

Sme na stope sofistikovaného tunela
do eurofondov, ide o milióny

Ministerstvo dopravy si objednalo nešpecifikované
“špeciálne služby” za 100 miliónov

512,500 http://www.sas.sk/j.-rajtar-tendre-na-financnej-sprave-zre

20,000,000 http://www.sas.sk/j.-kissova-dvadsat-milionov-na-zistenie-

1,700,000 http://www.sas.sk/sme-na-stope-sofistikovaneho-tunela-d

30,000,000 http://www.sas.sk/sme-na-stope-sofistikovaneho-tunela-d
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Fico teatrálne trhal faktúry za energie, ľudia ich
nakoniec musia platiť.

?

Link2 Link3 Link4 Link5

22.2.2017

Premiér usvedčený z klamstva, faktúry
musíte zaplatiť

28.3.2017

Úrad minul eurofondy na obrovské
odmeny vedenia, teraz ich musí vrátiť a Úrad nominantky Smeru minul eurofondy na obrovské
nemá z čoho
odmeny vedenia, teraz ich musí vrátiť a nemá z čoho

1,000,000 http://www.sas.sk/urad-minul-eurofondy-na-obrovske-odm

5.5.2017

SaS podáva trestné oznámenie v
kauze zámeny pozemkov

Štát mohol pri výmene pozemkov prísť o milión eur, za
transakciou sú ľudia s väzbami na Smer

1,000,000 http://www.sas.sk/sas-podava-trestne-oznamenie-v-kauze
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428421-

29.5.2017

Finančná správa stopla trestné
oznámenie, môže byť za tým
vydieranie

Firma s polmiliardovou zákazkou zrejme falšovala
účtovníctvo a mala krytie aj vo vláde.

1,100,000 http://www.sas.sk/financna-sprava-stopla-trestne-ozname
https://aktualne.centrum.sk/slovensko/politika/fin

7.7.2017

Štátny inštitút odborného vzdelávania
mrhá peniazmi na letnú kampaň

Štátny inštitút odborného vzdelávania spustil kampaň
s pochybným významom

?

http://www.sas.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-

10.8.2017

Slovenská pošta sa zase pripravuje na
pochybný obchod

Štátna pošta pochybne investuje do súkromnej
stratovej firmy

?

http://www.sas.sk/slovenska-posta-sa-zase-pripravuje-na-p

16.8.2017

Poukázali sme na zvláštny biznis v
rezorte životného prostredia

Štátna ochrana prírody si dohodla zmluvu aj na
činnosti, ktoré neexistujú.

7.9.2017

O Pellegriniho škandále s prevádzkou
slovenskej domény

Pellegrini odovzdal monopol na registráciu
slovenských domén britskej firme s pochybnou
reputáciou

11.9.2017

B. Gröhling: Chýbajú učebnice, nebude Chaos v školstve - centrálne obstarávanie učebníc
Monitor 5, nemáme dostatok asistentov zlyháva, na testovanie žiakov nie sú peniaze

20,000,000 http://www.sas.sk/b.-grohling-chybaju-ucebnice-nebude-m

21.9.2017

Slovensko.sk je predražené a
nefunguje. Čo navrhujeme?

21,000,000 http://www.sas.sk/slovensko.sk-je-predrazene-a-nefunguje

2.10.2017

Radomír Bžán môže od štátu dostať 77 Štát chce za pochybnú zmluvu na advokátske služby
miliónov eur: Ako žije prachatý advokát vyplatiť 77 miliónov eur.

255,000 http://www.sas.sk/poukazali-sme-na-zvlastny-biznis-v-rezo
http://www.teraz.sk/slovensko/sas-statna-ochrana
https://www.aktuality.sk/clanok/513644/

?

Slovensko.sk je predražené a nefunguje

NEUVERITEĽNÉ, vážny problém s eID Vláda klamala a zatĺkala ohľadom škandálu s
17.10.2017 štát nepochopiteľne zatĺka
prelomením elektronického občianskeho preukazu
VšZP si vyplatila odmeny napriek
škandalóznym výsledkom
27.10.2017 hospodárenia

Manažéri štátnej zdravotnej poisťovne majú 25tisícové odmeny, napriek dlhom a stratám poisťovne

Ľ. Galko: Nákup vozidiel pre
10.11.2017 ministerstvo obrany je pokútny obchod

Nákup obrnených vozidiel za 1,2 miliardy je
netransparentný

http://www.sas.sk/premier-usvedceny-z-klamstva-faktury-

http://www.sas.sk/o-pellegriniho-skandale-s-prevadzkou-s
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/44105
https://www.aktuality.sk/clanok/519329/

76,500,000 http://www.sas.sk/dalsie-podrobnosti-o-64-milionovom-ad
http://www.sas.sk/ak-si-usetrite-1000-eur-mesacn
http://www.sas.sk/koaliciu-nezaujima-ska
http://www.sas.sk/predseda-kra
https://www.cas.sk/clan
?

http://dsl.sk/article.php?article=20341
http://dsl.sk/article.php?article=20349
http://dsl.sk/article.php?article=20334

100,000 http://www.sas.sk/vszp-si-vyplatila-odmeny-napriek-skand
http://www.sas.sk/pozor-na-odmeny-pre-vedenie

360,000,000 http://www.sas.sk/l.-galko-nakup-vozidiel-pre-ministerstvo
http://www.sas.sk/opozicia-ziada-odtajnit-a-strans
https://www.postoj.sk/28357/vlada-opae
http://www.sas.sk/pokutny-nak
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B. Gröhling: Rezort školstva chce v
duálnom vzdelávaní zbytočne utopiť
14.11.2017 milióny eur

Projekt na nápravu duálneho vzdelávania za milióny
eur je zbytočný

?

Link2 Link3 Link4 Link5

http://www.sas.sk/b.-grohling-rezort-skolstva-chce-v-dualn

