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Štát prišiel o pôdu za
miliardu

Kauza Slavkov - vďaka korupčnému správaniu vládneho
nominanta v Slovenskom pozemkovom fonde štát pri
prevode pozemkov stratil takmer 1,5 miliardy korún

49 359 357

1 https://www.sme.sk/c/3580846/stat-prisiel-o-podu-za-miliardu.

23.5.2008

SDKÚ zaujíma Veriteľ

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

12 700 000

https://web.archive.org/web/20100614094653/http:/
1 https://www.sme.sk/c/3890918/sdku-zaujima-veritel.html

12.8.2008

Sociálne podniky spája
Smer

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

11 300 000

https://zastavmekorupciu.sk/cases/socialne-podniky-f
1 https://www.sme.sk/c/4016807/socialne-podniky-spaja-smer.ht

22.11.2008

Tipos zaplatí dve miliardy
českému podnikateľovi

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

16 100 000

https://zastavmekorupciu.sk/cases/kauza-tipos
1 https://aktualne.centrum.sk/tipos-zaplati-dve-miliardy-ceskemu

3.12.2008

Ďalší kšeft SNS: Horúci
vzduch

Kvôli emisnej kauze Slovensko prišlo o zhruba 70 miliónov
eur.

70 000 000

https://www.etrend.sk/ekonomika/dalsi-kseft-sns-hor
1 https://sk.wikipedia.org/wiki/Kauza_Interblue

11.3.2009

Janušek: logá za 260-tisíc
eur sú v poriadku

Ministerstvá nakúpili predražené logá, štát prišiel o 206
tisíc eur

206 000

1 https://domov.sme.sk/c/4344740/janusek-loga-za-260-tisic-eur-

8.8.2009

Posledný kšeft v Spoločnej Vláda chce investovať do nového informačného systému
zdravotnej poisťovni: Softvér skoro 3 milióny, aj keď už o pár mesiacov nebude
za 2,6 mil. €!
potrebný

2 655 513

http://ministerstvowc.webnode.sk/news/informacny1 https://www.cas.sk/clanok/126750/posledny-kseft-v-spolocnej-

19.8.2009

Fico zvažuje pre ďalšiu
kauzu odvolanie Turského z
SNS
Zo súťaže na odstraňovanie popolčeka boli odstránené
lacnejšie ponuky, štát zaplatí o 27 mil. eur viac

27 000 000

1 https://domov.sme.sk/c/4980514/fico-zvazuje-pre-dalsiu-kauzu

7.9.2009

Plytvanie: Tendre na
záchranky

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

23 240 000

https://web.archive.org/web/20120511195032/http:/
https://ekonomika.sme.sk/c/5006036/neusp
1 https://www.ginn.press/news/tender-zachranky-plytvanie

17.9.2009

Vojaci dostali miliónové
vysielačky. Sú ako hračky

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

17 920 000

https://www.ginn.press/news/nakup-stihacky-plytvan
1 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163412-vojaci-dostali-

25.9.2009

Unimedia získala od rezortu
dopravy zákazku za 20
miliónov eur
Ministerstvo sa vyhlo súťaži, pridelilo blízkej firme zákazku
za 20 miliónov

6 670 000

https://www.ginn.press/news/eurofondy-unimedia-si
1 https://ekonomika.sme.sk/c/5033632/unimedia-ziskala-od-rezo

12.11.2007

30.9.2009

Drogy riešia známi Smeru

Ministerstvo práce dalo desiatky tisíc eur neaktívnej
neziskovke poslankyne Smeru

11.10.2009

Belousovová pripustila
chyby pri vypisovaní
nástenkového tendra

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

15.10.2009

Pri biznise so Širokým
Jahnátek na zákon nehľadí

Ministerstvo hospodárstva pri obchodovaní so
spriaznenou firmou porušuje zákony

Fond klamal o pozemkoch

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

3.12.2009

33 190

https://www.ginn.press/news/zvyhodnena-neziskovka
1 https://domov.sme.sk/c/5039894/drogy-riesia-znami-smeru.htm

11 670 000

https://web.archive.org/web/20110919040930/http:/
1 https://domov.sme.sk/c/5057324/belousovova-pripustila-chyby

663 878

https://web.archive.org/web/20101125213208/http:/
1 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/163764-pri-biznise-so-

16 596 959

https://www.ginn.press/news/pozemkovy-fond-poda1 https://domov.sme.sk/c/5137606/fond-klamal-o-pozemkoch.ht
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Jedna veta

21.5.2010

Mecenáši Smeru o
peniazoch hovoriť nechcú

Bratislavský hrad rekonštruovala Širokého firma,
rekonštrukcia sa predražila trojnásobne

7.9.2010

Tomanová si privyrábala na Na ministerstve práce si platili aj za to, že sa rozprávali
projektoch z eurofondov
sami so sebou

Približný
odhad
škody

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

43 152 095

https://web.archive.org/web/20120511195032/http:/
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/pa
1 https://domov.sme.sk/c/5385377/mecenasi-smeru-o-peniazoch

177 112

1 https://ekonomika.sme.sk/c/5537259/tomanova-si-privyrabala-

380 169 953

https://web.archive.org/web/20101125213208/http:/
1 http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/339876-mytny-tender-vy

29.9.2010

Mýtny tender vyjde draho

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

4.10.2010

Fond národného majetku
pripravil štát o milióny

Kauza Gemerský mlyn - Fond národného majetku pripravil
štát o 4,8 milióna eur

6.10.2010

Tunel v agentúre môže vyjsť Agentúra na podporu podnikania nezákonne rozdelila
na 50 miliónov
spriazneným firmám 13,5 mil. eur

12.10.2010

Z barmanov mali byť
vizážisti. Za eurofondy

Ministerstvo práce schválilo stovky tisíc eur na
bezvýznamné projekty

2.9.2011

Rozdeľovanie licencií pre
slnečné elektrárne

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

3.9.2011

Lineárne urýchľovače

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

3.9.2011

Nákup sanitiek

Obstarávanie sanitiek bolo predražené a ušité na mieru

23 899 621

3.9.2011

Počítačový systém pre
VšZP

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

1 394 144

3.9.2011

Futbalový štadión

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

3.9.2011

Nákup učebníc na
ministerstve školstva

Zmanipulované súťaže na nákup učebníc pripravili štát o
900 tisíc eur

3.9.2011

Výstavba jadrovej elektrárne Kvôli zmanipulovanému výberu spoločnosti pre stavbu
v Jaslovských Bohuniciach jadrovej elektrárne štát príde o zhruba štvrť miliardy

3.9.2011

Podpora pre Kubínsku hoľu

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

3.9.2011

Rašiho reklama

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

3.9.2011

IKORES stavia bez súťaže

Firma blízka Smeru získava na bratislavskom letisku
zákazky bez súťaže

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

3.9.2011

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

4 800 000

1 https://domov.sme.sk/c/5576847/fond-narodneho-majetku-prip

4 050 000

1 https://ekonomika.sme.sk/c/5581554/tunel-v-agenture-moze-v

680 000

1 https://ekonomika.sme.sk/c/5636449/z-barmanov-mali-byt-viza

53 110 270

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/rozdelovanie-licencii-p

3 817 300

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/linearne-urychlovace/

49 790 878

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-sanitiek/

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/pocitacovy-system-pre
1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/futbalovy-stadion/

896 235

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-ucebnic-na-min

249 983 403

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/vystavba-jadrovej-elek

3 319 391

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/podpora-pre-kubinsku

790 015

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/rasiho-reklama/

2 091 216

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ikores-stavia-bez-suta

3 319

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/auto-ministerky-prace
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Jedna veta

3.9.2011

Privilégium

Ministerstvo práce dalo podvodom dotáciu zadlženej
organizácii

3.9.2011

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

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

3.9.2011

Geologické práce pri
diaľniciach

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

4.9.2011

Približný
odhad
škody
66 387

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/privilegium/

431 520

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/vylety-sefa-uradu-pre-

1 493 726

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/geologicke-prace-pri-d

Peniaze za predaj pozemku
Bratislavskej teplárenskej
Štátny podnik predal pozemok a peniaze míňa

36 513 310

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/peniaze-za-predaj-poz

4.9.2011

Tender na výstavbu
Vojenského archívu v
Trnave - kauza IKORES

Vojenský archív bez súťaže bol predražený o 12 miliónov

11 617 871

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/tender-na-vystavbu-vo

5.9.2011

Lesy SR, š.p.: Prenájom
poľovných revírov

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

14 937 263

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-prenajom-p

5.9.2011

Lesy SR, š.p.: predaj dreva

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

11 949 810

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-predaj-drev

5.9.2011

Lesy SR, š.p.: Chemické
postreky

Chemické postreky v lesoch sú predražené o 50%

9 958 175

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/lesy-sr-s-p-chemicke-p

5.9.2011

Učiteľské noviny

Učiteľské noviny predražene prevádzkujú firmy blízke
Smeru

431 520

5.9.2011

Ministerstvo školstva sa
školí u Širokého

Ministerstvo školstva na školenie uprednostnilo drahší
Širokého hotel pred vlastnými zariadeniami

9 958

5.9.2011

Predražené rady pre
ministerstvo životného
prostredia

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

165 969

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/predrazene-rady-pre-m

5.9.2011

Zastaralé počítače za
vysoké ceny pre školstvo

Ministerstvo školstva nakúpilo zastarané a predražené
počítače od spriaznenej firmy

7 269 468

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/zastarale-pocitace-za-v

5.9.2011

Prenájom pozemkov pri
Dunaji

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

14 937 263

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/prenajom-pozemkov-p

5.9.2011

Nákup stravných lístkov DOXX

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

2 257 186

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-stravnych-listko

5.9.2011

IT systém na ministerstve
pôdohospodárstva

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

11 949 810

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/it-system-na-ministers

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ucitelske-noviny/

1 http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ministerstvo-skolstva-
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21.3.2012

Zhodnotenie stavu
jestvujúcich PPP projektov s
cieľom zefektívnenia ďalšej
výstavby dopravnej
Diaľničné PPP projekty za 1. Ficovej vlády boli predražené
1 000 000 000
infraštruktúry formou PPP
o miliardu eur

1 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?
https://dennikn.sk/303618/pat-miliardovych-kauz-smeru

6.8.2012

Osoba podozrivá z
tunelovania sa vrátila do
štátnej teplárne

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

personálny
problém

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

5.10.2012

Zbytočná dotácia pre
Učiteľské noviny

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

157 396

2 http://hnonline.sk/slovensko/c1-57766150-caplovic-vratil-biznis

1.2.2013

Zbytočné luxusné
aerotaxíky L-410 na MO

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

9 800 000

2 http://www.cas.sk/clanok/242334/galko-vyzval-fica-aby-stopol-

4.2.2013

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

190 899

2 http://www.sme.sk/c/6691046/nakupoval-emisie-vyvijal-superv

5.2.2013

Prenájom luxusného Audi
MŠ

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

3 000

2 http://www.sme.sk/c/6692427/na-malcharkovom-audi-sa-u-cap

21.3.2013

Nákup kvetov na MŠ

Ministerstvo školstva zaplatilo tisíce eur za kytice kvetov

2 670

2 http://www.sme.sk/c/6742587/kym-ucitelia-protestovali-caplov

19.4.2013

Zbytočné vypracovanie
národnej sústavy kvalifikácií Ministerstvo školstva dalo 25 miliónov eur na projekt, ktorý
za 25 mil. eur
mohlo mať zadarmo

25 000 000

2 http://hnonline.sk/slovensko/c1-59719400-stat-chce-dat-milion

21.4.2013

ROA vyhrala tender MV

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

39 000 000

2 http://vrtietpsom.blog.sme.sk/c/326729/Prva-velka-kauza-druh

6.5.2013

Smeru pomáhal v kampani.
Zákazky sa mu hrnú

Predražené vlajky mestu Košice pod vedením Richarda
Rašiho zo Smeru dodala firma blízka Smeru

15.5.2013

Tajná správa: Tunelovali
Vojenskú spravodajskú
službu

Za prvej Ficovej vlády bola tunelovaná vojenská
spravodajská služba

2 000 000

1 https://domov.sme.sk/c/6802193/tajna-sprava-tunelovali-vojen

23.5.2013

Predražené nájomné
ministerstva školstva

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

1 200 000

2 http://www.cas.sk/clanok/251325/poslanec-beblavy-o-prenajm

29.5.2013

Obvinený Peter H. vyhráva
verejné obstarávania

Firma obvineného z podvodu v tendri naďalej vyhráva
verejné obstarávania

600 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/6817735/firma-obvineneho-za-tend

2.6.2013

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

6 000 000

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/biznis/energeticky-k
2 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/statna-spolocnost-plat

3.6.2013

Predražená oprava strechy
Slovenskej pošty

500 000

2 http://www.cas.sk/clanok/252197/slovenska-posta-za-opravu-s

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

15 000

2 https://kosice.korzar.sme.sk/c/6790511/smeru-pomahal-v-kamp
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10.6.2013

Záhradu NR SR neefektívne
udržiava dcéra poslankyne 11 tisíc na údržbu parlamentnej záhrady získala dcéra
Košútovej
poslankyne Smeru

11 000

2 http://www.topky.sk/cl/10/1352048/Hlina-objavil-v-parlamente

11.6.2013

Stimul pre košickú
panelákovú firmu
Grandwood

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

7 000 000

2 http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/pochybnosti-o-zia

16.6.2013

Váhostavu priklepli
predražený dodatok na
zasypanie jám

Váhostav dostal bez súťaže zákazku predraženú o 4
milióny eur

4 000 000

2 http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/1684638_balada-o-nezasypan

12.7.2013

Tender šitý na mieru J&T

Mesto Košice pod vedením Richarda Rašiho zo Smeru
obstarávalo v namieru ušitom tendri autobusy za 28
miliónov eur, pričom obstarávanie sprostredkovala firma
blízka Rašimu

7 800 000

2 https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2013/cislo-27/tender-s

16.7.2013

Časopis Slovenskej pošty
bezodplatne propaguje
Smer

Stratová Slovenská pošta vydáva predražený časopis,
ktorý propaguje stranu Smer

600 000

2 http://www.sme.sk/c/6871303/stratova-posta-robi-casopis-za-t

19.7.2013

Spor Slovenska s
poisťovňou Union

Slovensko môže zaplatiť ďalšie milióny eur za zlúčenie
zdravotných poisťovní

56 300 000

2 http://www.cas.sk/clanok/255926/spor-slovenska-s-unionom-n

6.8.2013

Súťaž na radary nastavili
tak, že uspieť môže jediná
firma

Obstarávanie radarov za 720 tisíc eur bez DPH bolo na
mieru ušité pre jednu firmu

216 000

2 http://www.sme.sk/c/6893755/sutaz-na-radary-u-kalinaka-nast

11.9.2013

Materiál o prevode akcií v
matke SPP pripravovali J&T Vládny materiál o kúpe SPP bol vytvorený na počítači J&T

nevyčíslená

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vazny-otazku
http://ekonomika.sme.sk/c/7135605/specia
2 http://ekonomika.sme.sk/c/6931081/vladny-material-o-spp-ma

24.9.2013

Paničky si vyrazili do
Petrohradu vládnym
špeciálom

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

13 000

http://www.cas.sk/clanok/278603/po-siedmich-mesia
2 http://www.topky.sk/cl/10/1362614/Smeracky-si-vyrazili-do-Pe

24.9.2013

Jahnátek dáva funkcie
svojim rodákom a
príbuzným

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek dáva
funkcie svojim príbuzným a známym

personálny
problém

http://www.topky.sk/cl/10/1362913/Panika-na-minist
http://www.sme.sk/c/6951045/vysoke-funk
2 http://www.sme.sk/c/6947138/jahnatek-dava-funkcie-svojim-zo

24.9.2013

Poistencov láka štátu
zvláštna agentúra, riadil ju
brat člena Smeru

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

12 600

2 http://www.sme.sk/c/6947156/poistencov-laka-statu-zvlastna-a

25.9.2013

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

39 798

2 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/peniaze-z-eurofondov-

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

6.10.2013

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

80 000

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovenska-posta-oslavo

7.10.2013

Fico dal dotáciu ľuďom z
IBM, aby ich plat stúpol na 2 IBM dostalo dotáciu, aby mohlo zvýšiť platy z 2350 na
700 eur
2700 eur

1 580 000

2 http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/sestry-musia-pockat-f

14.10.2013

„Oraclovský“ megapodvod v Štát pochybne zaplatil milióny eur firme bývalého poradcu
Sociálnej poisťovni
ministerstva financií

2 000 000

http://hloska.blog.sme.sk/c/339256/Oracle-Slovensko
http://ekonomika.sme.sk/c/6971477/statne
2 http://hloska.blog.sme.sk/c/339678/Oraclovsky-megapodvod-v-

28.10.2013

Čaplovič nakúpil predraženú Ministerstvo školstva nakúpilo elektroniku oveľa drahšie
elektroniku pre školstvo
ako v obchodoch

5 589 000

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dalsie-minanie-caplovic

31.10.2013

Firma nominanta Smeru
dodáva služby štátu, aj bez
súťaže

Firma nominanta Smeru dodáva služby štátu, aj bez
súťaže

4 200

2 http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/zastupuje-stat-zaroven-s-n

8.11.2013

Stomiliónový tender na
električky v Košiciach
prešetria

Mesto Košice pod vedením Richarda Rašiho zo Smeru
obstarávalo v namieru ušitom tendri električky za 96,8
milióna eur

29 040 000

2 https://kosice.korzar.sme.sk/c/6998063/stomilionovy-tender-na

13.12.2013

Transpetrol si dáva robiť
web za 47-tisíc eur

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

36 800

2 http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/302407-transpetrol-

17.12.2013

Reklama predaja českých
kaprov

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

534 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/6641638/ta3-ziskala-vladnu-kampan

10.1.2014

Hasiči dostali rebríky, Česi
kúpili podobné lacnejšie

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

637 496

2 http://www.sme.sk/c/7063066/hasici-dostali-rebriky-cesi-kupili-

nevyčíslená

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

51 300

2 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/hovorcovi-zilinskeho-p

nevyčíslená

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

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

Cargo má byť veľkými machináciami a veľmi podozrivo
čiastočne sprivatizované
29.1.2014

Cargo v tuneli

2.2.2014

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

13.2.2014

Materiál k privatizácii
Telekomu robili na počítači
pochybnej firmy

Materiál k privatizácii Telekomu robili na počítači
pochybnej firmy

24.2.2014

Šéf VšZP zarába viac ako
prezident

Riaditeľ VŠZP a nominant Smeru zarába viac ako
prezident

200 000

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sef-vszp-ma2 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/nemocnice-chatraju-se

27.2.2014

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

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

150 000

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/310039-sef-s
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/u-f
2 http://www.sme.sk/c/7118522/vlada-chcela-nakupit-plody-mor

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

28.2.2014

Štátny podnik dal za
jednoduché zriadenie
stránky na Facebooku 468
eur

7.3.2014

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

17.3.2014

Za Smeru čistenie
Gabčíkova zdraželo

Po dosadení nominanta Smeru čistenie Gabčíkova
výrazne zdražilo

20.3.2014

Štát nakúpil predražený
cukor a obilie

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

1.4.2014

Smer platil oslavu zo
štátneho

Smer oslavu za 2500 eur platil zo štátneho

11.4.2014

Paška dal v Národnej rade
postaviť miestnosť za 40
000 eur

Parlament renovoval len jednu miestnosť na tlačovky za
40 tisíc eur

14.4.2014

Šéf košickej prokuratúry
namiesto odvolania postúpil Prokurátor namiesto odvolania postúpil

18.4.2014

Fico pred prezidentskými
voľbami minul skoro celú
rezervu predsedu vlády

18.4.2014

Štátny podnik dal za jednoduché zriadenie stránky na
Facebooku 468 eur

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Približný
odhad
škody

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

468

2 http://www.pluska.sk/sport/ostatne/tomuto-povie-tunel-zavod

22 000

2 http://www.sme.sk/c/7127905/poradcu-pre-stavbu-nemocnice-

1 100 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/7139409/za-smeru-cistenie-gabciko

656 790

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/hlina-vycinal2 http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/stat-nakupil-pred

2 500

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

30 000

2 http://www.topky.sk/cl/100535/1390351/Paska-odtajnil-ucet-za

personálny
problém

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

Fico vo veľkom rozdáva peniaze z rezervy predsedu
vlády, hlavne pred prezidentskými voľbami

1 200 000

https://ekonomika.sme.sk/c/7669030/fico-rozdava-sv
2 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/stedry-fico-pred-volba

Ministrovi Žigovi o prírode
radí žena od J&T

Ministrovi životného prostredia radí zástupkyňa J&T

personálny
problém

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

18.4.2014

Smer do Donecka na
pozorovanie poslal agenta
ŠtB

Vláda poslala na Ukrajinu pozorovať kontroverzného
agenta ŠTB

personálny
problém

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

25.4.2014

Za komunizmu lovil
utečencov, teraz robí pre
vojenskú políciu

Za komunizmu lovil utečencov, teraz robí pre vojenskú
políciu

personálny
problém

2 http://www.sme.sk/c/7182601/za-komunizmu-lovil-utecencov-t

27.4.2014

Cargo dalo zákazku na
požiarnu ochranu
spriaznenej osobe bez
súťaže

Cargo dalo zákazku za 880 tisíc kamarátovi bez súťaže

264 000

2 http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/statne-cargo-malo-vyb

7.5.2014

Poórove sklárne dostanú
Poórova firma dostala 12 miliónovú dotáciu na 400
takmer 12-miliónovú dotáciu pracovných miest

11 800 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/7194974/poorove-sklarne-dostanu-

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

9.5.2014

Beblavý spochybňuje
Kaliňákov nákup nábytku za
9 900 000 eur: Minister
Ministerstvo vnútra nastavilo tendre tesne pod limit, vďaka
obchádza vlastný zákon!
čomu obišlo vlastný zákon

13.5.2014

Scientológov živíme za
štátne, vyhrávajú tendre
scientológa od Smeru

Scientológovia vyhrávajú pochybné štátne tendre

14.5.2014

Firmu Bombardier štát pri
bratislavskej električke
obišiel

Úrad pre verejné obstarávanie nelegálne ignoroval
námietky uchádzača v tendri

17.5.2014

Krásna úradníčka dostala
byt za 37 eur! Vďaka Fondu Úradníčka Fondu národného majetku dostala do prenájmu
národného majetku
byt v Bratislave za 37 eur mesačne

22.5.2014

Šéfka daňového úradu
vypovedala, ako od
Salmanova vzala 33-tisíc
pre Smer

Smerácka šéfka daňového úradu brala úplatky, vraj pre
stranu Smer

25.6.2014

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

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

25.6.2014

NBS tají systém
prideľovania darov, tisíce
rozdala Matici či audítorom

30.6.2014

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

5 805 000

2 http://www.cas.sk/clanok/280839/beblavy-spochybnuje-kalinak

7 170

http://www.sme.sk/c/7202717/scientologa-od-smeru
2 http://www.sme.sk/c/7201191/scientologov-zivime-za-statne-v

7 600 000

2 http://bratislava.sme.sk/c/7202718/firmu-bombardier-stat-pri-b

18 000

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/krasna-uradnicka-dosta

330 000

1 https://domov.sme.sk/c/7211332/sefka-danoveho-uradu-vypov

4 200 000

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dozor-nad-stavbou-tun

NBS tají prideľovanie darov, podporila aj Maticu a
audítorov

7 600

2 www.sme.sk/c/7253666/nbs-taji-system-pridelovania-darov-tisi

Vyšetrovateľ Gorily: Prečo
ma odstavili

Za Ficovej vlády bolo bránené vyšetrovaniu Gorily

nevyčíslená

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

1.7.2014

Korupcia sa dotkla Fica,
český lobista ho spomínal s
Výbohom

Podľa obžalovaného lobistu sa korupčných stretnutí
zúčastnil aj Fico

nevyčíslená

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

5.7.2014

Autobusová stanica v
Michalovciach

Vláda dala pol milióna na autobusovú stanicu s
pochybnou cenou

100 000

http://www.cas.sk/clanok/266839/michalovciam-prib
http://www.michalovce.sk/files/c411bb50b
2 http://vas.cas.sk/clanok/10024/michalovce-siahaju-na-novy-rek

29.7.2014

Podnikateľ z korupčnej
kauzy sa do politiky tlačí cez
Smer
Podnikateľ z korupčnej kauzy sa do politiky tlačí cez Smer

personálny
problém

2 http://www.sme.sk/c/7308615/podnikatel-z-korupcnej-kauzy-sa

24.8.2014

70 tendrov, jeden víťaz.
Smer odporučil firmu,
starostovia poslúchli

432 000

http://ekonomika.sme.sk/c/7351114/v-smere-mlcia-o
http://ekonomika.sme.sk/c/7357676/agentu
2 http://www.sme.sk/c/7349083/70-tendrov-jeden-vitaz-smer-od

Firma Star EU blízka Smeru vyhrala 70 zo 70 tendrov
týkajúcich sa eurofondov

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Približný
odhad
škody

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

25.8.2014

Dvaja bratia so švagrom
získali z rezortu obrany fleky Rodinkárstvo na rezorte obrany - dvaja bratia a švagor
v Bruseli
zarobia aj štvrť milióna eur ročne.

27.8.2014

Vysokopostavený úradník
Peter 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

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vysokopostaveny-uradn

1.9.2014

Za 500 eur skryli milióny,
vyhrala firma blízka
Kmotríkovi

Za tendrom na 500 eur bola v skutočnosti 20-miliónová
zákazka

5 997 849

1 https://domov.sme.sk/c/7361542/za-500-eur-skryli-miliony-vyh

9.9.2014

Cenu za obchvat Bratislavy
postráži favorit, súťažil sám

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

1 830 000

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/kandidatov-p
2 http://ekonomika.sme.sk/c/7375359/cenu-za-obchvat-bratislav

10.9.2014

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

Štátny podnik Transpetrol rozdáva dotácie vo Ficovom
mene

60 000

2 http://www.sme.sk/c/7377571/fico-rozdal-z-rezervy-milion-a-po

24.9.2014

Tunel na ministerstve
hospodárstva. Kam sa
hrabe Štefanov?

Ministerstvo hospodárstva pochybne obstarávalo
jednoduchú webstránku za 170 tisíc eur

153 000

2 http://dostal.blog.sme.sk/c/365463/tunel-na-ministerstve-hosp

1.10.2014

Kažimírov kamarát dostal
echo, že Kaliňák chce
budovu

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

3 000 000

2 http://www.sme.sk/c/7415709/kazimirov-kamarat-dostal-echo-

28.10.2014

Čaplovič obišiel zákon, keď
sa zaviazal firme platiť o
500-tisíc viac

Minister školstva pridal vyše pol milióna na učebnice
spriaznenej firme bez súťaže

157 356

2 http://www.sme.sk/c/7463636/caplovic-obisiel-zakon-ked-sa-za

29.10.2014

Ďalší prúser exšéfa štátnej
firmy: Pokuty mal platiť zo
štátneho

Konateľ štátneho podniku zo štátnych peňazí platil pokuty
vlastnej firmy a auto si prenajal za cenu, za ktorú ho
mohol aj kúpiť

142 000

https://www.etrend.sk/ekonomika/sef-statnej-firmy-d
2 https://www.etrend.sk/ekonomika/dalsi-pruser-exsefa-statnej-f

30.10.2014

Poslanec Mičovský otvoril
škandál v štátnych lesoch:
Odvoz dreva predražili o 14
miliónov eur?!

Štátne lesy za Ficovej vlády zaplatili 23 tisíc za obstaranie
odvozu dreva, ktoré je o 14 miliónov drahšie ako bez
obstarávania.

14 023 000

https://tema.aktuality.sk/predrazene-ct-v-piestanskej
2 http://www.cas.sk/clanok/297934/poslanec-micovsky-otvoril-sk

30.10.2014

Predražené CT v
Piešťanoch

Piešťanská nemocnica kúpila 3 krát drahšie CT ako Česi.

1 060 000

2 http://www.sme.sk/tema/kauza-predrazene-ct/?st=3

10.11.2014

Drahší stroj než v
Piešťanoch objednali
zdravotníci v Košiciach

Košická nemocnica kúpila CT 2 krát drahšie ako v
Piešťanoch

1 954 000

2 https://ekonomika.sme.sk/c/7486135/drahsi-stroj-nez-v-piestan

11.11.2014

Nominant Smeru na čele
Tiposu platil firemnou
kreditkou za luxus

Nominant Smeru platil firemnou kreditkou 4800 eur v
predajni luxusnej obuvi

1

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

500 000

1 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/dvaja-bratia-so-svagro

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

13.11.2014

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

Paškov synovec je zodpovedný za verejné obstarávania v
košickej nemocnici

13.11.2014

Smer podľa KDH
trojnásobne preplatil tunel
pri Žiline

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

713 379

2 http://www.cas.sk/clanok/299285/dalsi-zdravotnicky-biznis-v-ro

Za vlády Smeru platia železnice za zváranie o 30% viac

2 500 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/7492141/smer-podla-kdh-trojnasob

24.11.2014

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

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

1 000 000

1 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/peniaze-danovnikov-o

26.11.2014

Šéf kardiocentra v Bystrici
dodával drahé CT do
Trenčína

Nemocnicu vedie nominant Smeru, ktorý dodával drahé
CT prístroje

personálny
problém

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

29.11.2014

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

20 000 000

2 http://nicholson.blog.sme.sk/c/370115/obvinil-smerakov-z-kryt

4.12.2014

Nájom bez verejnej súťaže?
VšZP hľadala novú budovu
cez inzerát
VŠZP si hľadala budovu bez súťaže.

nevyčíslená

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

6.12.2014

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

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

100 000 000

2 http://www.topky.sk/cl/100371/1442655/Pociatkov-skandal-ho

7.12.2014

Predražené nie sú len CTčka: Ružomberok nakúpil
1000-eurové stolíky!

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

300 000

2 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 Za 2,7 milióna eur majú poradcovia ministerstvu
Čislák vie
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.

18.3.2015

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

24 300 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/7534782/v-nemocnici-prejeme-milio

2 700 000

2 http://www.sme.sk/c/7661148/poradcovia-pre-novu-nemocnicu

konflikt
zaujmov

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

nevyčíslená

http://ekonomika.sme.sk/c/7822011/za-asistentkou-s
2 http://ekonomika.sme.sk/c/7705128/pri-restrukturalizacii-vaho
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19.4.2015

Ficovi ľudia kšeftujú s
pozemkami rovnako ako
Mečiarovi v kauze Slavkov

Ficovi ľudia kšeftujú s pozemkami rovnako ako Mečiarovi
v kauze Slavkov

17.5.2015

Polícia lacno predáva byty,
aj viceprezidentovi
Lučanskému

Policajný viceprezident v poradovníku na dotované byty
predbehol ďalších záujemcov.

30 000

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

20.7.2015

Predražený nákup v
nemocnici v Ružomberku

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

74 600

2 http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/predrazene-nakupy-ne

3.8.2015

Firme ministra Žigu
obchodujúcej so štátnym
drevom sa darí

Firma ministra životného prostredia bohatne na
obchodoch so štátnym drevom

konflikt
zaujmov

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

5.8.2015

Galis vybavil dotáciu pre
kamaráta

Dotácie na jachty získal známy splnomocnenca vlády pre
mládež a šport

9 700

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ficova-jachtarska-dotac

21.9.2015

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

konflikt
zaujmov

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

23.9.2015

Zmluvy s tetou exšéfa VšZP Možný konflikt záujmov exriaditeľa VŠZP skúma úrad,
preveruje Úrad pre dohľad
ktorý je tiež podozrivý z konfliktu záujmov

konflikt
zaujmov

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

24.9.2015

Forai ošetril aj spolužiaka,
reklama poisťovne išla cez
neho

VŠZP uzatvárala zmluvy s bývalým spolužiakom šéfa
VŠZP

konflikt
zaujmov

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

2.10.2015

Predaj heliportu a
predražené CT. Nového
šéfa štátnej poisťovne
spochybňujú

Novým šéfom VŠZP je človek s pochybnou minulosťou

personálny
problém

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

6.10.2015

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

Za štátnu pomoc Váhostavu hrozí Slovensku trest
Európskej komisie

nevyčíslená

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

9.10.2015

Start-up konferenciu za 1,4
milióna eur nezrušili

Štát za 1,4 milióna eur usporiadal konferenciu na podporu
podnikateľov

1 400 000

2 http://ekonomika.sme.sk/c/8030601/vlada-da-za-konferenciu-o

12.10.2015

Biznis roka nie je Váhostav,
ale výkup pozemkov pod
Výstavba obchvatu Bratislavy cez PPP môže byť o
obchvat Bratislavy
miliardu predražená

14.10.2015

Vybielila kartu, teraz je
konzultantkou

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

nevyčíslená

1 000 000 000
personálny
problém

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

https://dennikn.sk/133030/rozbehol-sa-realitny-obcho
http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/pr
https://dennikn.sk/136907/biznishttp://www.pluska.sk/p
http://ineko.b
2 http://www.ineko.sk/clanky/ppp-obchvat-bratislavy-moze-byt-p

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/dalsi-skandal-zdravotni
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15.10.2015

Poštový ombudsman je
fantóm, nepoznajú ho ani
vlastní na pošte

Obmudsmana štátnej pošty s pochybnou minulosťou
nepoznajú ani zamestnanci pošty

personálny
problém

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

21.10.2015

Ako som si (ne)zmenil
adresu cez štátne weby za
124 miliónov eur

Štátne weby za 124 miliónov eur zlyhávajú v základných
funkciách

100 000 000

2 http://adamvalcek.blog.sme.sk/c/389299/ako-som-si-nezmenil-

26.10.2015

Ďalší náznak spriaznenosti
ochraniek. Bonul a jej súper V obstarávaní za 1.6 milióna eur spravili dvaja "súťažiaci"
urobili tú istú chybu
rovnakú matematickú chybu

480 000

2 https://domov.sme.sk/c/8050563/dalsi-naznak-spriaznenosti-oc

27.10.2015

Minister zdravotníctva chce pridať 11 miliónov eur firme
Čislák pridáva milióny firme, svojho bývalého zamestnávateľa
v ktorej pracoval

11 000 000

2 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/371919-cislak-pridava-m

5.11.2015

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

nevyčíslená

https://www.zastavmekorupciu.sk/cases/istoty-zabale
2 https://dennikn.sk/287701/policia-preveruje-ci-janos-nosil-z-ban

7.11.2015

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

15.12.2015

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

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zjavne vytvárala
zmanipulované verejné obstarávania.

18.12.2015

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

Ministerstvo práce ušilo tender na mieru Kmotríkovej
firme.

7.1.2016

Štát dal 70-tisíc za dve
virálne videá na YouTube,
takmer nik ich nevidel

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

18.1.2016

Takto štátny podnik predáva
kaštieľ: Obhliadka trvala iba
dva dni, médiá mali vstup
Štátny podnik veľmi netransparentne predáva vzácny
zakázaný
kaštieľ

19.1.2016

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

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

200 000

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

30 000

2 https://www.cas.sk/clanok/339196/cudne-zmluvy-v-statnej-zdra

nevyčíslená

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

100 000

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

280 650

2 https://www.aktuality.sk/clanok/452572/takto-statny-podnik-pr

206 040

https://domov.sme.sk/c/20089154/mimovladka-v-dom
https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Tomanov
2 https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Biznis-s-detmi-Ombudsmank
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22.1.2016

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

24.1.2016

Veľký škandál v školstve,
Draxler má čo prešetrovať:
Ako mohla táto škola dostať Najhoršia vysoká škola dostala 4-miliónovú dotáciu,
milióny?
využila ju na nákup od Poórovej firmy.

4 400 000

https://domov.sme.sk/c/20080258/draxlerova-dotacia
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/fir
2 https://www.cas.sk/clanok/342714/velky-skandal-v-skolstve-dra

28.1.2016

Škandál v rezorte školstva:
Upozornili naň slovenskí
učitelia!

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

4 378 304

2 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/skandal-rezorte-skolstv

2.2.2016

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

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

1 320 000

2 https://domov.sme.sk/c/20084453/draxler-poslal-peniaze-aj-km

2.2.2016

Beblavý: Štátna poisťovňa
platí masérovi ročný plat
250 sestier

Štátna poisťovňa platí masérovi ročný plat 250 sestier

1 000 000

https://www.cas.sk/clanok/363309/sokujuce-praktiky
https://domov.sme.sk/c/20095891/pat-veci
https://domov.sme.sk/c/2009582
2 https://domov.sme.sk/c/20084939/statna-poitovna-plati-maser

10.2.2016

SaS: Postupom ministra
Richtera sme pobúrení a
dôrazne protestujeme

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

15 000 000

https://domov.sme.sk/c/20089601/richter-nadelil-eur
2 http://www.sas.sk/sas-postupom-ministra-richtera-sme-pobure

22.2.2016

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

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

20 000 000

http://www.sas.sk/vyhlasenie-richarda-sulika-k-dotaci
2 https://ekonomika.sme.sk/c/20101361/za-biznisom-ktory-ide-fi

29.2.2016

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

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

600 000 000

2 https://boriswagner.blog.sme.sk/c/405151/stat-namiesto-1-zap

2.3.2016

Firma blízka oligarchovi
Výbohovi zarába milióny. U
ministra Glváča

Ministerstvo obrany kúpilo od firmy spriaznenej Smeru 100
magnetrónov predražených o 624 tisíc eur

624 000

2 https://www.aktuality.sk/clanok/317872/firma-blizka-oligarchov

2.3.2016

Firma blízka oligarchovi
Výbohovi zarába milióny. U
ministra Glváča

Ministerstvo obrany kúpilo od firmy spriaznenej Smeru
letecký systém predražený o 800 tisíc eur

800 000

2 https://www.aktuality.sk/clanok/317872/firma-blizka-oligarchov

11.3.2016

Miliónový biznis ministerstva Organizácia ministerstva školstva si predražene a bez
s cyperskou firmou. Draxler obstarávania prenajíma budovu od schránkovej firmy s
schránku nevidí
prepojením na J&T.

810 000

2 https://aktualne.centrum.sk/udalosti/kauzy/milionovy-biznis-mi

19.3.2016

Po kauze cétečko prišiel
ďalší škandál: Nemocnica
kúpila ultrazvuk predražený
o 375-tisíc eur!

754 327

https://domov.sme.sk/c/20733350/svokor-druckerove
2 https://www.cas.sk/clanok/378068/po-kauze-cetecko-prisiel-da

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

Nemocnice v Bratislave a Martine za ultrazvuk zaplatili o
dokopy trištvrte milióna eur viac firme s napojením na
vládu

nevyčíslená

2 https://www.cas.sk/clanok/342511/spolocny-kseft-pociatka-a-k
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22.3.2016

Ďalší nespravodlivý stimul
bol odklepnutý ešte pred
zostavením vlády

Ficova vláda schválila tesne po voľbách stimul 48 miliónov
eur firme človeka spájaného so Smerom.

48 000 000

https://aktualne.centrum.sk/ekonomika/financie/dosl
2 https://www.youtube.com/watch?v=DbQUlcIy-dw

13.4.2016

Zlaté sanitky - tunelovanie
štátnych záchranných
služieb v plnom prúde

Štát roky predražene kupuje a opravuje sanitky.

12 920 000

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/roky-tunelov
3 http://www.sas.sk/zlate-sanitky---tunelovanie-statnych-zachran

5.5.2016

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

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

34 800 000

http://www.sas.sk/vyzva-ministrovi-dopravy-zruste-te
2 http://www.teraz.sk/ekonomika/sas-ziada-zastavit-tendre-dopr

5.5.2016

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

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

43 000 000

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

17.5.2016

Zamestnanci píšu ministrovi:
v NDS dlhodobo vládne
Zamestnanci Národnej diaľničnej spoločnosti opisujú
korupcia a tunelovanie
rozsiahlu korupciu

35 000 000

3 https://www.aktuality.sk/clanok/339021/zamestnanci-pisu-min

2.6.2016

V obskúrnom tendri
Sociálnej poisťovne sú nám
K. Mitrík a I. Federič dlžní
Kontrolné orgány sa odmietli zaoberať pochybným
odpoveď
tendrom Sociálnej poisťovne za 71 miliónov eur.

21 300 000

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Tend
https://ekonomika.sme.sk/c/6778129/socia
https://domov.sme.sk/c/2017890
3 http://www.sas.sk/v-obskurnom-tendri-socialnej-poistovne-su-n

13.6.2016

Vysvetlenie kauzy
Bašternák. Sedem
základných otázok

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

5 900 000

http://www.sas.sk/vyzyvame-ministra-kazimira-aby-o
https://ekonomika.sme.sk/c/20737812/dan
3 https://domov.sme.sk/c/20189873/kauza-basternak-vsetko-co-p

22.6.2016

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

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

1 882 364

http://www.sas.sk/lucia-nicholsonova-na-stope-dalsej
https://www.etrend.sk/ekonomika/sas-sa-o
https://drive.google.com/file/d/0B
2 http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103063/eurofondy-na

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.

8 100 000

http://www.teraz.sk/slovensko/opozicia-chce-mimoria
2 http://www.sas.sk/martin-glvac-ma-za-usami/4969

28.8.2016

Slovenská pošta sabotuje
KALIšpeciál

Štátna pošta sabotovala rozosielanie materiálu o
Kaliňákových kauzách

nevyčíslená

http://www.sas.sk/slovenska-posta-nechce-aby-ste-do
http://www.sas.sk/posta-robi-vedome-obst
http://www.sas.sk/ubezpecujeme
3 http://www.sas.sk/slovenska-posta-sabotuje-kalispecial/5117

10.9.2016

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

Kauza čistý deň

nevyčíslená

https://dennikn.sk/tema/pripad-zneuzitia-v-galante/
https://www.cas.sk/clanok/629017/ministe
2 http://www.sas.sk/kauza-cisty-den-nabera-nove-rozmery---subv

36 998

2 http://www.sas.sk/opozicia-crta-sa-dalsi-podvodny-obchod-min

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

30.9.2016

Kaliňák je majstrom
tunelárskych schém

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

18.11.2016

Poslanci za Smer si vraj vo
voľbách NR SR kupovali
hlasy

Poslanci za Smer si mali vo voľbách NR SR kupovať hlasy

22.11.2016

Nové odhalenie v kauze u
Lajčáka: Smer sa smeje
Slovákom, pozrite si VIDEO Logo slovenského predsedníctva za vyše 160 tisíc eur
a pochopíte
dodala spriaznená firma za pochybných podmienok.

23.11.2016

Nemocnica sv. Michala:
príliš drahý nákup v balíku a Vďaka personálnym väzbám a pochybnému obstarávaniu
ľudia v pozadí
nemocnica kúpila vybavenie o polovicu drahšie

25.11.2016

Veriteľom piešťanského
letiska je aj Vladimír Poór

Piešťanské letisko zrejme chcú sprivatizovať za
pochybných okolností.

13.12.2016

J. Rajtár: Tendre na
Finančnej správe zrejme
organizuje Robert Kaliňák

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

20.1.2017

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

30 000

2 http://www.sas.sk/kalinak-je-majstrom-tunelarskych-schem/524

nevyčíslená

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

150 000

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

11 350 000

2 https://dennikn.sk/blog/615109/nemocnica-sv-michala-prilis-dr

nevyčíslená

https://ekonomika.sme.sk/c/20393532/veritelom-pies
3 http://www.sas.sk/minister-ersek-nesmie-strkat-hlavu-do-piesk

512 500

3 http://www.sas.sk/j.-rajtar-tendre-na-financnej-sprave-zrejme-o

Objavili sme unikátny tunel v Vláda pri eurofondoch platí externých dodávateľov za to,
eurofondoch
na čo už má úradníkov

45 504 000

http://www.sas.sk/tunel-do-eurofondov-je-este-vacsihttp://finweb.hnonline.sk/ekonomika/9035
https://www.aktuality.sk/clanok/4
2 https://www.youtube.com/watch?v=-xdL8Qu1Ap0

20.1.2017

J. Kiššová: Dvadsať
miliónov na zistenie, že
vláda robí podnikateľom zle, Vláda chce za 20 miliónov eur skúmať ako škodí
je drzosť
podnikateľskému prostrediu

20 000 000

3 http://www.sas.sk/j.-kissova-dvadsat-milionov-na-zistenie-ze-vla

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.

1 700 000

3 http://www.sas.sk/sme-na-stope-sofistikovaneho-tunela-do-eur

1.2.2017

Sme na stope
sofistikovaného tunela do
eurofondov, ide o milióny

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

30 000 000

3 http://www.sas.sk/sme-na-stope-sofistikovaneho-tunela-do-eur

22.2.2017

Premiér usvedčený z
klamstva, faktúry musíte
zaplatiť

Fico teatrálne trhal faktúry za energie, ľudia ich nakoniec
musia platiť.

nevyčíslená

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

28.3.2017

Šéfka katastrov mala rozdať
milión eur vyvoleným, SaS Úrad nominantky Smeru musí EÚ vrátiť 13,5 milióna eur a
chce jej odstúpenie
pritom rozdáva nepodložene miliónové odmeny

14 500 000

3 https://www.youtube.com/watch?v=ep4fbKBZoxc
https://ekonomika.sme.sk/c/20493832/sefka-katastrovhttps://www.aktuality.sk/clanok/584325/stat-z

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

12.4.2017

V premiérovej vyvolenej
obci bohatne na zákazkách
poslanec Smeru

1 200 000

3 https://transparency.blog.sme.sk/c/452303/v-premierovej-vyvo
https://transparency.blog.sme.sk/c/482734/firma-posla

5.5.2017

SaS podáva trestné
oznámenie v kauze zámeny Štát mohol pri výmene pozemkov prísť o milión eur, za
pozemkov
transakciou sú ľudia s väzbami na Smer

1 000 000

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428421-olan
3 http://www.sas.sk/sas-podava-trestne-oznamenie-v-kauze-zame

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

https://aktualne.centrum.sk/slovensko/politika/financ
3 http://www.sas.sk/financna-sprava-stopla-trestne-oznamenie-m

10.8.2017

Slovenská pošta sa zase
pripravuje na pochybný
obchod

Štátna pošta pochybne investuje do súkromnej stratovej
firmy

nevyčíslená

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

16.8.2017

Poukázali sme na zvláštny
biznis v rezorte životného
prostredia

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

255 000

http://www.teraz.sk/slovensko/sas-statna-ochrana-pr
https://www.aktuality.sk/clanok/513644/sta
3 http://www.sas.sk/poukazali-sme-na-zvlastny-biznis-v-rezorte-z

7.9.2017

O Pellegriniho škandále s
prevádzkou slovenskej
domény

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

nevyčíslená

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/441052-s
https://www.aktuality.sk/clanok/519329/sa
3 http://www.sas.sk/o-pellegriniho-skandale-s-prevadzkou-sloven

11.9.2017

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

20 000 000

3 http://www.sas.sk/b.-grohling-chybaju-ucebnice-nebude-monito

21.9.2017

Slovensko.sk je predražené
a nefunguje. Čo
navrhujeme?
Slovensko.sk je predražené a nefunguje

21 000 000

3 http://www.sas.sk/slovensko.sk-je-predrazene-a-nefunguje.-co-

2.10.2017

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

76 500 000

http://www.sas.sk/ak-si-usetrite-1000-eur-mesacne-b
http://www.sas.sk/koaliciu-nezaujima-skand
http://www.sas.sk/predseda-krajs
https://www.cas.sk/clan
3 http://www.sas.sk/dalsie-podrobnosti-o-64-milionovom-advoka

17.10.2017

NEUVERITEĽNÉ, vážny
problém s eID štát
nepochopiteľne zatĺka

Vláda klamala a zatĺkala ohľadom škandálu s prelomením
elektronického občianskeho preukazu

nevyčíslená

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

27.10.2017

VšZP si vyplatila odmeny
napriek škandalóznym
výsledkom hospodárenia

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

10.11.2017

Ľ. Galko: Nákup vozidiel pre
ministerstvo obrany je
Nákup obrnených vozidiel za 1,2 miliardy je
pokútny obchod
netransparentný

Poslanec Smeru získava vo Ficovej rodnej obci nelegálne
milióny eur

100 000

http://www.sas.sk/pozor-na-odmeny-pre-vedenie-stra
3 http://www.sas.sk/vszp-si-vyplatila-odmeny-napriek-skandalozn

360 000 000

http://www.sas.sk/opozicia-ziada-odtajnit-a-stranspar
https://www.postoj.sk/28357/vlada-opaeto
http://www.sas.sk/pokutny-nakup
http://www.sas.sk/sas-s
https://veroni
3 http://www.sas.sk/l.-galko-nakup-vozidiel-pre-ministerstvo-obra

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

14.11.2017

B. Gröhling: Rezort školstva
chce v duálnom vzdelávaní Projekt na nápravu duálneho vzdelávania za milióny eur je
zbytočne utopiť milióny eur zbytočný

33 626 257

http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=113
3 http://www.sas.sk/b.-grohling-rezort-skolstva-chce-v-dualnom-v

9.1.2018

Ľudia blízki Kažimírovi
zarobili milióny. Na zákazke IT projekt za 25 miliónov eur, ktorý získala firma blízka
od jeho ministerstva
Kažimírovi, je úplne zbytočný

25 000 000

3 https://www.aktuality.sk/clanok/553672/ludia-blizki-kazimirovi-zar

22.1.2018

SaS podáva trestné
oznámenie v súvislosti s
elektronickým
zdravotníctvom

Zbabraný systém elektronického zdravotníctva za 87,8
milióna eur je ešte horší ako predošlý systém

87 800 000

3 https://domov.sme.sk/c/20743314/sas-podava-trestne-oznamenie

22.1.2018

Podvody rieši u daniarov aj
švagor Erika Tomáša. Plat
má taký, na aký sa čaká
roky

Švagor Erika Tomáša získal v štátnom úrade plat, na aký
nemal potrebnú kvalifikáciu

personálny
problém

3 https://www.etrend.sk/ekonomika/po-podvodoch-patra-u-daniarov

22.1.2018

Podávame trestné
oznámenie za chaos v eHealthe

Systém e-health bol napriek niekoľkoročnému
oneskoreniu po spustení absolútne nepripravený na bežnú
prevádzku, mal závažné problémy týkajúce sa ochrany
súkromia pacientov a v mnohých prípadoch bol dokonca
kontraproduktívny, keď administratívnu záťaž zvyšoval a
nie znižoval.

14 165 700

3 http://www.sas.sk/detail/21/podavame-trestne-oznamenie-za-cha

30.1.2018

Výskumná agentúra dá
milióny firmám, aby robili jej Štátna agentúra dáva 5 miliónov eur externej firme za
prácu
práce, ktoré by mali robiť jej vlastní zamestnanci

5 000 000

3 https://domov.sme.sk/c/20749943/vyskumna-agentura-da-miliony

16.2.2018

Rozvoj vidieka podľa vlády – Kauza Babindol - 7 firiem s prepojením na Smer získalo
dotácia na 40 kamiónov do na dotáciách v obci so 700 obyvateľmi za 3 roky takmer
malej vinohradníckej obce
30 miliónov eur

22 000 000

3 https://veronikaremisova.blog.sme.sk/c/476397/rozvoj-vidieka-po
https://drive.google.com/drive/folders/1igKsyoQJ6ilS4N

9.3.2018

Nevšimol si astronomické
Kontrolór dostal odmenu 9500 eur, aj keď pri kontrole
nájomné, ale dostal odmenu prehliadol nájomné predražené o milióny eur (za dobu
9 500 eur
trvania nájmu)

11 250 000

3 https://kosice.korzar.sme.sk/c/20776853/nevsimol-si-astronomick
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20722726/za-ten-isty-do

18.3.2018

S Vadalom Trošková vraj
vybavovala pozemky, aj keď Ficova bývalá asistentka Trošková pomáhala vybaviť
už dávno pracovala pre
pozemky údajnému mafiánovi Antoninovi Vadalovi vtedy,
premiéra
keď už bola dlhší čas Ficovou asistentkou.

personálny
problém

3 https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/gazdovia

23.3.2018

Ľudia okolo Pellegriniho a
oligarchu Výboha postavili
pálenicu za štátne

Firma blízka vláde získala pochybné dotácie na ovocný
sad a vďaka štátnemu "pochybeniu" aj príliš lacné
pozemky

260 300

3 https://www.aktuality.sk/clanok/572751/ludia-okolo-pellegriniho-a

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

6.4.2018

Zatiaľ čo Robert Fico
podával demisiu, ministri
podpisovali biznis pre
„našich ľudí“

Firmy, ktoré v minulosti zjavne zmanipulovali tender,
medzi sebou "vysúťažili" ďalší tender na 8,7 milióna eur

9.4.2018

Drucker sa dostal k
pozemkom za 1,5 milióna,
tvrdí Matovič: Je to úplatok
za štedrosť?

Manželka Tomáša Druckera získala pozemky v hodnote
1,5 milióna eur za 120 tisíc od firmy, s ktorou Slovenská
pošta pod vedením Tomáša Druckera kontroverzne
obchodovala.

12.4.2018

Kto chce získať zákazku za
12 miliónov, musí mať
certifikát od firmy blízkej
Bonulu

Zákazku za 12-miliónov eur Správa štátnych hmotných
rezerv namieru ušila firme Bonul blízkej vláde.

30.4.2018

L. Nicholsonová: Žiadame,
aby škandál rodiny
Richterovcov preskúmal aj
NKÚ

V štátnom fonde si rodina blízka prideľovala dotácie
vlastným neziskovkám

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Pellegriniho
2 609 237 vláda

nevyčíslená

Pellegriniho
3 600 000 vláda

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

https://veronikaremisova.blog.sme.sk/c/481455/zatial-co-robert-fi
https://domov.sme.sk/c/8050563/dalsi-naznak-spriazne

3 https://slovensko.hnonline.sk/1724996-priamy-prenos-ako-sa-sta

https://www.aktuality.sk/clanok/580003/kto-chce-ziskat-zakazku-z

42 300

3 https://www.sas.sk/detail/4159/l-nicholsonova-ziadame-aby-skan

4.5.2018

SaS sa nepáči, že štát chce
vykúpiť pre D4 ďalšie
Štát vykupuje pozemky od firmy spriaznenej vláde,
pozemky
potenciálne 4-násobne drahšie

9 000 000

3 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/468507-sas-sa-nepac

9.5.2018

Bödör mohol robiť biznis so
štátnou poisťovňou vďaka
tomu, že bol porušený
zákon

Oligarcha blízky Smeru získal zákazku za 5 miliónov eur
vďaka porušeniu zákona

1 500 000

2 https://domov.sme.sk/c/20821600/bodor-mohol-robit-biznis-so-st

11.5.2018

Pohár Gabriele Matečnej
pretiekol, bude čeliť
odvolávaniu

Ministerka pôdohospodárstva v minimálne stovkách
prípadov zneužívala svoju právomoc, aby pomohla
spriazneným ľuďom.

nevyčíslená

3 https://www.sas.sk/detail/4199/pohar-gabriele-matecnej-pretiekol

17.5.2018

VIDEO:SaS: Model
agrochobotnice založili dve
firmy vedúce k A. Dankovi

Firmy s prepojením na vládu zrejme v roku 2008
podvodne získali okolo 1,6 milióna eur na
poľnohospodárskych dotáciách

1 600 000

1 http://www.teraz.sk/slovensko/sas-model-agrochobotnice-uz-v-ro

6.7.2018

Nemocnica rezortu vnútra
porušila trinásťkrát zákon.
Bráni sa žalobou

V namieru ušitom tendri za 1,6 milióna eur boli súťažné
podmienky skopírované aj z marketingových katalógov

480 000

2 https://www.aktuality.sk/clanok/604451/nemocnica-rezortu-vnutra

27.6.2018

Rašiho zbytočná súťaž?
Odborníci odhalili víťaza
ešte pred jej ukončením

Namieru ušitý tender vyhral vopred známy víťaz

12 000

3 https://www.aktuality.sk/clanok/600811/rasiho-zbytocna-sutaz-od

11.7.2018

1,6 miliardový nákup
stíhačiek F-16 je
šialenstvom

Len necelý deň po zverejnení podkladov vláda schválila
tender na nákup stíhačiek za 1,6 miliárd eur

Pellegriniho
480 000 000 vláda

https://www.sas.sk/detail/4395/16-miliardovy-nakup-stihaciek-f-16

Dátum odhalenia /
zmienky v médiách Nadpis článku

Jedna veta

13.8.2018

Miroslav Ivan: Tender na
register železničnej
infraštruktúry je nezmysel

15.8.2018

Nominanti SNS prihrali šesť
miliónov z eurofondov na
výskum Havalcovi z kauzy
Projekt za 6,89 milióna eur získala firma blízka vláde s
emisie
tržbami 86-tisíc ročne

24.8.2018

Počiatkovi vypadol zo skrine
kostlivec. Predražené
Obstarávanie za 1. Ficovej vlády, ktoré vyhrala firma
zmluvy za milión eur
blízka vláde, viedlo k 30% predraženiu

7.10.2018

Vodohospodári prenajali
hotel pri Liptovskej Mare na
30 rokov za 42 eur denne,
zmluva umožňuje aj biznis

Register železničnej infraštruktúry za 150 000 eur je
zbytočný, lebo len duplikuje existujúce informácie.

Štátny podnik za pochybných podmienok prenajal hotel na
30 rokov za 42 eur denne

Približný
odhad
škody

Ficova vláda
(č.) alebo
Pellegriniho
vláda
Link

Link3

Link4

Link5

Link6

Pellegriniho
150 000 vláda

https://www.sas.sk/detail/4466/miroslav-ivan-tender-na-register-z

Pellegriniho
5 000 000 vláda

https://dennikn.sk/852130/nominanti-sns-prihrali-sest-milionov-z-

390 000

Pellegriniho
nevyčíslená vláda

Približný a neúplný* odhad škôd spolu:
* - v mnohých prípadoch je škoda nevyčíslená, resp. išlo o personálny problém, ktorý tiež
viedol k určitým, aj keď prakticky nevyčísliteľným škodám

Link2

€5 910 270 234

1 https://www.aktuality.sk/clanok/591166/pociatkovi-vypadol-zo-skr

https://dennikn.sk/1252465/vodohospodari-prenajali-hotel-pri-lipto

