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23.05.2008 SDKÚ zaujíma Veriteľ

22-miliónový zostatok po likvidácii štátneho podniku
bol premrhaný pochybnými spôsobmi u firiem blízkych
vláde

https://web.archive.org/web/20100614094653/h
12,700,000 https://www.sme.sk/c/3890918/sdku-zaujima-veritel.htm

12.08.2008 Sociálne podniky spája Smer

"Sociálne" podniky nezamestnaným veľmi
nepomáhali, no ľuďom blízkym Smeru áno

11,300,000 https://www.sme.sk/c/4016807/socialne-podniky-spaja-s
https://zastavmekorupciu.sk/cases/socialne-podn

Tipos zaplatí dve miliardy českému
22.11.2008 podnikateľovi

Kauza Tipos: Slovensko poslalo schránkovej firme
neodôvodnene vyše 16 miliónov eur

16,100,000 https://aktualne.centrum.sk/tipos-zaplati-dve-miliardy-ce
https://zastavmekorupciu.sk/cases/kauza-tipos

03.12.2008 Ďalší kšeft SNS: Horúci vzduch

Kvôli emisnej kauze Slovensko prišlo o zhruba 70
miliónov eur.

70,000,000 https://sk.wikipedia.org/wiki/Kauza_Interblue
https://www.etrend.sk/ekonomika/dalsi-kseft-sn

Janušek: logá za 260-tisíc eur sú v
11.03.2009 poriadku

Ministerstvá nakúpili predražené logá, štát prišiel o
206 tisíc eur

Tender na výstavbu diaľnic
prostredníctvom PPP - úsek R1 Nitra 25.06.2009 Hronský Beňadik

Ministerstvo dopravy pri stavbe diaľnice vylúčilo
najlacnejšiu ponuku a neskôr ešte cenu navýšilo

Posledný kšeft v Spoločnej zdravotnej
08.08.2009 poisťovni: Softvér za 2,6 mil. €!

Vláda chce investovať do nového informačného
systému skoro 3 milióny, aj keď už o pár mesiacov
nebude potrebný

Fico zvažuje pre ďalšiu kauzu
odvolanie Turského z SNS

Približný
odhad škody

Link

Link2 Link3 Link4 Link5

206,000 https://domov.sme.sk/c/4344740/janusek-loga-za-260-tis

100,000,000 http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/tender-na-vystavbu
https://web.archive.org/web/20101124115415/h

2,655,513 https://www.cas.sk/clanok/126750/posledny-kseft-v-spol
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/informa

19.08.2009

Zo súťaže na odstraňovanie popolčeka boli
odstránené lacnejšie ponuky, štát zaplatí o 27 mil. eur
viac

27,000,000 https://domov.sme.sk/c/4980514/fico-zvazuje-pre-dalsiu-

07.09.2009 Plytvanie: Tendre na záchranky

Ministerstvo zdravotníctva pridelilo licencie na
záchranky netransparentne a prišlo tak o 23 miliónov
eur

23,240,000 https://www.ginn.press/news/tender-zachranky-plytvanie
https://web.archive.org/web/20120511195032/h
https://ekonomika.sme.sk/c/5006036/ne

Vojaci dostali miliónové vysielačky. Sú
17.09.2009 ako hračky

Firma blízka Smeru predala vojsku za 18 mil.
vysielačky, ktoré nemožno použiť v ostrom boji

17,920,000 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163412-vojaci-d
https://www.ginn.press/news/nakup-stihacky-ply

Unimedia získala od rezortu dopravy
zákazku za 20 miliónov eur
25.09.2009

Ministerstvo sa vyhlo súťaži, pridelilo blízkej firme
zákazku za 20 miliónov

30.09.2009 Drogy riešia známi Smeru

Ministerstvo práce dalo desiatky tisíc eur neaktívnej
neziskovke poslankyne Smeru

Belousovová pripustila chyby pri
11.10.2009 vypisovaní nástenkového tendra

Tender bol zverejnený len na nástenke, Slovensko
prišlo minimálne o 11 mil. eur

Pri biznise so Širokým Jahnátek na
15.10.2009 zákon nehľadí

Ministerstvo hospodárstva pri obchodovaní so
spriaznenou firmou porušuje zákony

6,670,000 https://ekonomika.sme.sk/c/5033632/unimedia-ziskala-o
https://www.ginn.press/news/eurofondy-unimed

33,190 https://domov.sme.sk/c/5039894/drogy-riesia-znami-sme
https://www.ginn.press/news/zvyhodnena-nezis

11,670,000 https://domov.sme.sk/c/5057324/belousovova-pripustila
https://web.archive.org/web/20110919040930/h

663,878 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163764-pri-bizn
https://web.archive.org/web/20101125213208/h
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03.12.2009 Fond klamal o pozemkoch

Pre machinácie s pozemkami v prospech firmy člena
Smeru štát prišiel o zhruba 17 mil. eur

16,596,959 https://domov.sme.sk/c/5137606/fond-klamal-o-pozemk
https://www.ginn.press/news/pozemkovy-fond-p

Mecenáši Smeru o peniazoch hovoriť
21.05.2010 nechcú

Bratislavský hrad rekonštruovala Širokého firma,
rekonštrukcia sa predražila trojnásobne

43,152,095 https://domov.sme.sk/c/5385377/mecenasi-smeru-o-pen
https://web.archive.org/web/20120511195032/h
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domo

Tomanová si privyrábala na projektoch Na ministerstve práce si platili aj za to, že sa
07.09.2010 z eurofondov
rozprávali sami so sebou
29.09.2010 Mýtny tender vyjde draho

Mýtny tender vyhrali schránkové firmy, lacnejšie
ponuky boli zo súťaže vylúčené

Tunel v agentúre môže vyjsť na 50
06.10.2010 miliónov

Agentúra na podporu podnikania nezákonne rozdelila
spriazneným firmám 13,5 mil. eur

Z barmanov mali byť vizážisti. Za
12.10.2010 eurofondy

Ministerstvo práce schválilo stovky tisíc eur na
bezvýznamné projekty

Rozdeľovanie licencií pre slnečné
02.09.2011 elektrárne

Licencie pre solárne elektrárne boli prerozdelené
netransparentne, zarobili ľudia blízki vláde

03.09.2011 Lineárne urýchľovače

Za pochybne nakúpené lineárne urýchľovače od firmy
blízkej Smeru nemocnice zaplatili o 4 milióny viac

03.09.2011 Nákup sanitiek

Obstarávanie sanitiek bolo predražené a ušité na
mieru

03.09.2011 Počítačový systém pre VšZP

Zadlžená poisťovna vylepšuje počítačový systém za
14 miliónov u firmy blízkej Smeru

03.09.2011 Futbalový štadión

Vláda chce stavať štadión za 2 miliardy korún, aj keď
inde sú štadióny stavané súkromne a lacnejšie

Zmanipulované súťaže na nákup učebníc pripravili štát
03.09.2011 Nákup učebníc na ministerstve školstva o 900 tisíc eur

Približný
odhad škody

Link

Link2 Link3 Link4 Link5

177,112 https://ekonomika.sme.sk/c/5537259/tomanova-si-privyr

https://web.archive.org/web/20101125213208/h
380,169,953 http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/339876-mytny-ten

4,050,000 https://ekonomika.sme.sk/c/5581554/tunel-v-agenture-m

680,000 https://ekonomika.sme.sk/c/5636449/z-barmanov-mali-b

53,110,270 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/rozdelovanie-lic

3,817,300 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/linearne-urychlo

23,899,621 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-sanitiek/

1,394,144 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/pocitacovy-syste

49,790,878 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/futbalovy-stadio

896,235 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-ucebnic-n

Výstavba jadrovej elektrárne v
03.09.2011 Jaslovských Bohuniciach

Kvôli zmanipulovanému výberu spoločnosti pre stavbu
jadrovej elektrárne štát príde o zhruba štvrť miliardy

249,983,403 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/vystavba-jadrov

03.09.2011 Podpora pre Kubínsku hoľu

Firma blízka Smeru dostala 3-miliónovú dotáciu len po
3 dňoch od vzniku

3,319,391 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/podpora-pre-ku

03.09.2011 Rašiho reklama

Ministerstvo zdravotníctva chce v čase krízy zlepšovať
svoj imidž za 8 miliónov

790,015 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/rasiho-reklama/

03.09.2011 IKORES stavia bez súťaže

Firma blízka Smeru získava na bratislavskom letisku
zákazky bez súťaže

2,091,216 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ikores-stavia-be
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03.09.2011 Auto ministerky práce do Portugalska

Ministerka si nechala poslať auto aj so šoférom do
Portugalska, aj keď tam sama letela a v Portugalsku
mala k dispozícii iné auto

03.09.2011 Privilégium

Ministerstvo práce dalo podvodom dotáciu zadlženej
organizácii

Výlety šéfa Úradu pre normalizáciu a
03.09.2011 metrológiu a tendre na tomto úrade

Šéf štátneho úradu chodí na exotické dovolenky za
peniaze daňovníkov a vypisuje pochybné tendre

03.09.2011 Geologické práce pri diaľniciach

Štát za geologické práce bez súťaže zaplatil o 1,5 mil.
eur viac

Peniaze za predaj pozemku
04.09.2011 Bratislavskej teplárenskej

Štátny podnik predal pozemok a peniaze míňa

36,513,310 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/peniaze-za-pred

Tender na výstavbu Vojenského
04.09.2011 archívu v Trnave - kauza IKORES

Vojenský archív bez súťaže bol predražený o 12
miliónov

11,617,871 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/tender-na-vysta

Tender na výstavbu diaľnic
prostredníctvom PPP - úsek Žilina 04.09.2011 Poprad

Z výstavby diaľníc boli firmy vylúčené pre formálnosti,
Váhostav stavia o 119 miliónov drahšie

Lesy SR, š.p.: Prenájom poľovných
05.09.2011 revírov

Na prenájmoch poľovných revírov firmám
spriazneným vláde Slovensko stráca 1,5 mil. ročne

14,937,263 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-pren

05.09.2011 Lesy SR, š.p.: predaj dreva

Firma spriaznená Smeru kupuje od štátu drevo
lacnejšie, štát stráca 4 mil. eur ročne

11,949,810 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-pred

05.09.2011 Lesy SR, š.p.: Chemické postreky

Chemické postreky v lesoch sú predražené o 50%

05.09.2011 Učiteľské noviny

Učiteľské noviny predražene prevádzkujú firmy blízke
Smeru

431,520 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ucitelske-noviny

Ministerstvo školstva sa školí u
05.09.2011 Širokého

Ministerstvo školstva na školenie uprednostnilo drahší
Širokého hotel pred vlastnými zariadeniami

9,958 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ministerstvo-sko

Predražené rady pre ministerstvo
05.09.2011 životného prostredia

Štúdia o prebytočnom majetku stála 200 tisíc, zarobili
ľudia blízki vláde

165,969 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/predrazene-rad

Zastaralé počítače za vysoké ceny pre
05.09.2011 školstvo

Ministerstvo školstva nakúpilo zastarané a predražené
počítače od spriaznenej firmy

7,269,468 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/zastarale-pocita

05.09.2011 Prenájom pozemkov pri Dunaji

Štátny podnik prenajal pozemky bez súťaže na 100
rokov, o 15 miliónov lacnejšie

05.09.2011 Nákup stravných lístkov - DOXX

Firma blízka vláde vyhráva zmanipulované tendre na
stravné lístky, štát pripravila o 2 milióny

Približný
odhad škody

Link

Link2 Link3 Link4 Link5

3,319 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/auto-ministerky
66,387 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/privilegium/

431,520 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/vylety-sefa-urad

1,493,726 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/geologicke-prac

119,498,108 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/tender-na-vysta

9,958,175 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-chem

14,937,263 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/prenajom-pozem

2,257,186 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-stravnych
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IT systém na ministerstve
05.09.2011 pôdohospodárstva

Ministerstvo uzavrelo zmluvy za 12 miliónov na IT
systém, ktorý už na ministerstve existoval

Tajná správa: Tunelovali Vojenskú
15.05.2013 spravodajskú službu

Za prvej Ficovej vlády bola tunelovaná vojenská
spravodajská služba

Približný
odhad škody

Link

Link2 Link3 Link4 Link5

11,949,810 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/it-system-na-mi

2,000,000 https://domov.sme.sk/c/6802193/tajna-sprava-tunelovali

Šéfka daňového úradu vypovedala, ako Smerácka šéfka daňového úradu brala úplatky, vraj
22.05.2014 od Salmanova vzala 33-tisíc pre Smer pre stranu Smer

330,000 https://domov.sme.sk/c/7211332/sefka-danoveho-uradu

Korupcia sa dotkla Fica, český lobista
01.07.2014 ho spomínal s Výbohom

Podľa obžalovaného lobistu sa korupčných stretnutí
zúčastnil aj Fico

Dvaja bratia so švagrom získali z
25.08.2014 rezortu obrany fleky v Bruseli

Rodinkárstvo na rezorte obrany - dvaja bratia a švagor
zarobia aj štvrť milióna eur ročne.

Za 500 eur skryli milióny, vyhrala firma
01.09.2014 blízka Kmotríkovi

Za tendrom na 500 eur bola v skutočnosti 20miliónová zákazka

5,997,849 https://domov.sme.sk/c/7361542/za-500-eur-skryli-milion

Peniaze daňovníkov opäť zmizli v
24.11.2014 čiernej diere. Mali ísť na cyklotrasy

Cyklochodník, ktorý sa mal postaviť za milión z vládnej
dotácie, neexistuje

1,000,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/peniaze-danovn

?

https://domov.sme.sk/c/7264123/korupcia-sa-dotkla-fica

500,000 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/dvaja-bratia-so-

