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Projekt Aliancie Fair-play PolitikaOpen zverejnil symbolický profil prezidenta USA
Baracka Obamu
V Bratislave, 6.9.2011
Projekt Aliancie Fair-play PolitikaOpen, v ktorom politici zverejňujú
nadštandardné a kontrolovateľné informácie o svojom majetku, záujmoch
a väzbách, zverejnil symbolický profil prezidenta USA Baracka Obamu.
Veľvyslanectvo USA na Slovensku tak získalo od Bieleho domu súhlas na
symbolickú
podporu
projektu.
Profil
obsahuje
informácie
o majetku
a finančných záujmoch amerického prezidenta, ktoré sú v USA verejne známe
alebo prístupné z jeho finančného a daňového priznania. Pričom svoje daňové
priznanie zverejňuje prezident dobrovoľne nad rámec zákona.
Slováci si tak vo svojom jazyku môžu prečítať, aké výhody dostáva z verejných
zdrojov americký prezident, ale napríklad aj to, že musel do priznania zahrnúť aj
darovaného psa Bo, autá, či výšku majetku v cenných papieroch. „Symbolická účasť
prezidenta USA v PolitikaOpen je dôkazom toho, že projekt zdieľa najvyššie známe
princípy verejného deklarovania majetku a záujmov Pre slovenských účastníkov projektu
je to znamenie, že sa ocitajú v dobrej spoločnosti svetových špičiek, a že si nastavili
latku naozaj vysoko.“ povedala riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk.
Profil bol oficiálne zverejnený na podujatí Otvorenosť a etika – základ politika,
ktoré organizovala Aliancia Fair-play v spolupráci s Kanceláriou predsedu NR SR
a Veľvyslanectvom USA na Slovensku na pôde slovenského parlamentu. Cieľom podujatia
bolo zvýšiť povedomie o možnostiach reformy v oblasti majetkových priznaní a konfliktu
záujmov politikov.
Na podujatí vystúpila zástupkyňa riaditeľa amerického Úradu pre etiku v štátnej
správe Jane Ley, ktorá predstavila komplexný systém ochrany etiky a predchádzania
konfliktu záujmov v štátnej správe. Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play vo svojom
vystúpení poukázala na to, že oficiálne majetkové priznania na Slovensku poskytujú
informácie bez väčšej výpovednej hodnoty a neumožňujú efektívnu občiansku kontrolu
politikov. Zároveň vyzvala poslancov NR SR, aby prijali takú právnu úpravu, ktorá by
poskytovala dostatok konkrétnych a overiteľných informácií o majetkových pomeroch
politikov.
Vo vestibule NR SR bola nainštalovaná vizualizácia rôznych majetkových priznaní
(oficiálne vs. PolitikaOpen + americké nástroje kontroly politikov) a výzva na zmenu
zákona. Poslanci môžu svojim podpisom pod výzvou verejne deklarovať svoj záujem
presadiť efektívnu legislatívu v tejto oblasti. "Politici často hovoria o transparentnosti a
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boji proti korupcii. Teraz majú jedinečnú možnosť dať svojim slovám obsah a podporiť
prijatie takého zákona o konflikte záujmov, ktorý bude rešpektovať moderné štandardy a
bude účinným nástrojom pri predchádzaní konfliktu záujmov." povedal manažér projektu
PolitkaOpen Fero Pauliny.
Symbolický profil prezidenta USA Baracka Obamu nájdete na:
http://politikaopen.sk/pages/obama_profil

O projekte PolitikaOpen
Projekt PolitikaOpen“ je webovým priestorom, kde môžu politici a kandidáti vo voľbách
zverejňovať podrobné informácie o majetku, záujmoch, väzbách a všetkých dôležitých
aspektoch ich života. Cieľom projektu je postupne zvýšiť štandard kvality majetkových
priznaní a vytvoriť kritickú skupinu politikov, ktorá bude tieto štandardy presadzovať
nielen pri výkone verejnej funkcie, ale aj v legislatíve.
www.politkaopen.sk
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