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LEN TRAJA KANDIDÁTI HRAJÚ OTVORENÚ HRU

V Bratislave, 11.3.2014

Aliancia Fair-play dnes zverejnila výsledky svojej výzvy prezidentským
kandidátom, aby voličom poskytli informácie o svojom majetku, záujmoch
a príjmoch nad rámec nedostatočných zákonných požiadaviek. Výzvu na
otvorenosť voči voličom prijali traja kandidáti – Pavol Hrušovský, Andrej Kiska
a Milan Kňažko. Voliči si môžu ich podrobné priznania pozrieť na webovej stránke
www.politikaopen.sk.
Ostatní prezidentskí kandidáti dávajú voličom buď žiadne alebo len veľmi
obmedzené informácie o tom, s akým majetkom, príjmami a záujmami by do
tejto vysokej ústavnej funkcie vstúpili. Tým vlastne znemožňujú, aby mohli
občania v budúcnosti kontrolovať, či vykonávajú funkciu čestne a bez
obohacovania sa na úkor verejnosti.
„Máme šokujúco nízke nároky na prezidentských kandidátov a zákon
nevyžaduje pred voľbami voči voličom žiadnu otvorenosť. Prezidentom sa tak
fakticky môže stať mačka vo vreci,“ povedala médiám Zuzana Wienk z Aliancie
Fair-play.
Žiadne informácie o týchto kľúčových otázkach voličom neposkytujú:
Gyula Bárdos, Jozef Behýl, Ján Čarnogurský, Viliam Fisher, Ján Jurišta, Stanislav
Martinčko, Milan Melník a Jozef Šimko.
Veľmi obmedzené informácie poskytujú prostredníctvom oficiálnych
majetkových priznaní na stránke Národnej rady: Robert Fico, Helena Mezenská a
Radoslav Procházka. Posledne menovaný kandidát účasť v projekte PolitikaOpen
prisľúbil a vyplnil takmer celý profil. Aliancia Fair-play ho však nemohla zverejniť
pre chýbajúce údaje o hodnote nehnuteľného majetku.
Ako ďalej uviedla Wienk: „Taká nízka otvorenosť je veľmi nebezpečná.
Nečudo, že potom nevieme, odkiaľ berie politik na drahé hodinky, či sa v kritickej
chvíli nachádza na poľovačke alebo na futbale a či za nim náhodnou nestojí
albánsky obchodník s drogami.“
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Aliancia Fair-play chce preto voličov kampaňou na sociálnych sieťach aktívne
upozorňovať na to, že by si mali overiť, koho vlastne volia. V prípade politikovho
klamstva sa verejnosť môže voči nemu brániť len vtedy, ak vie dokázať, že niečo
zatajil.

O projekte PolitikaOpen
Aliancia Fair-play spustila webovú stránku www.politikaopen.sk v marci 2008. Chce ňou
vytvoriť priestor pre dobrovoľné zverejnenie zmysluplných prehľadov o majetku,
záujmoch a príjmoch politikov a kandidátov vo voľbách nad rámec platného zákona.
Zákonom vyžadované informácie totiž považuje za absolútne nedostatočné
a nekontrolovateľné.
Čím viac aktívnych verejných funkcionárov sa do projektu zapojí, tým bude mať
občianske združenie vyššiu šancu presadiť takúto podobu kontroly politikov aj v zákone.
Aliancia nezodpovedá za údaje zverejnené na stránke a nemá kapacitu, ani právomoci
pravdivosť a úplnosť údajov kontrolovať. Vytvára priestor pre kontrolu týchto údajov
samotnými voličmi. Ak sa však Aliancia dozvie, že politik zapojený v projekte neuvádza
pravdivé alebo úplné údaje a tieto zistenia budú podložené dokumentmi, Aliancia takého
politika z projektu vymaže.
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