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1 rebríček transparentnosti nemocníc

1 rebríček transparentnosti miest a obcí

2 počet spoluprác na zavádzaní rebríčkov
transparentnosti miest v zahraničí

1 ,4 priemerný počet denných mediálnych
zmienok

30 počet publikovaných investigatívnych
a analytických blogov

43 priemerné skóre sveta v indexe vnímania
korupcie

54 skóre Slovenska v indexe vnímania korupcie

66 priemerné skóre EÚ a Západnej Európy v indexe
vnímania korupcie

31 5 individuálnych darcov a darkýň

ROK 201 6 V ČÍSLACH



ÚVOD

Rok 201 6 bol rokom parlamentných volieb ale aj

slovenského predsedníctva Rady Európskej Únie.

Transparency sa aktívne zameralo na obe kľúčové

momenty politického roka. Aj vďaka našej práci sa

podarilo tému transparentnosti a boja proti korupcii

držať medzi hlavnými témami roka.

Pri voľbách sa nám podarilo presadiť sľub politikov

zlepšiť infozákon, na čom nová ministerka

spravodlivosti Lucia Žitňanská začala pracovať už na

jeseň 201 6. Pri predsedníctve sme pomohli bývalej

zamestnankyni Zuzane Hlávkovej zverejniť a

dosledovať vážne pochybenia pri zadávaní zákaziek, z

čoho sa stala druhá najdôležitejšia kauza roka. Na

Hlávkovej podporu sa spontánne ozvali tisícky ľudí a

študentov doma i v zahraničí.

Do popredia sa dostala aj nedostatočná ochrana

nahlasovateľov korupcie, teda téma, ktorú

Transparency vehemtne presadzovala dlhé roky. V

úvode roka 201 7 si ju zobral za svoju aj samotný

premiér Robert Fico.

Napriek najnižšiemu rozpočtu za ostatných 5

rokov sme si dokázali udržať post jednej z

najvplyvnejších mimovládnych organizácií v krajine.

Mali sme najviac mediálnych zmienok zo všetkých

neziskoviek. Napísali sme rekordný počet blogových

článkov (v priemere jeden za dva týždne) s rekordnou

čítanosťou viac ako 1 6 tisíc čítaní na článok v

priemere.

Gabriel Šípoš

Riaditeľ

Gabriel Šípoš | OBSTARÁVANIE

Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej

univerzite (CEU) v Budapešti (1 996-99), a žurnalistiku na

Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001 ). Od roku

2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na

projekte zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu

Slovak Press Watch. Riaditeľom TIS je od roku 2009.



WHISTLEBLOWING

Whistleblowing – oznamovanie nekalých praktík

vo vnútri organizácií je dôležitým nástrojom v boji

proti korupcii. Preto sme sa aj v roku 201 6

zasadzovali o silnejšiu ochranu whistleblowerov a

pomáhali im prehovoriť o nekalých praktikách v ich

okolí.

Rok sme začali prieskumom verejnej mienky

zameraným na ochotu nahlasovať korupciu a

povedomie o existencií zákona na ochranu

whistleblowerov. Naše snaženie v tejto oblasti má aj

naďalej svoj význam, nakoľko povedomie o

možnostiach ochrany bolo ešte stále relatívne nízke;

pozitívnym zistením je, že oznámenie korupcie

kolegom na pracovisku by pozitívne vnímalo až 72%

verejnosti.

Ťažiskom našej práce boli inšpektoráty práce,

ktoré sú zodpovedné za poskytovanie ochrany

oznamovateľom. Preto sme nadviazali spoluprácu s

Národným inšpektorátom práce a usporiadali

školenie, na ktorom sa zúčastnili štyridsiati inšpektori

práce pôsobiaci vo všetkých krajských mestách.

Výsledkom našej spolupráce je aj Praktický manuál,

ako nahlásiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to ktorý

zamestnancom a whistleblowerom vysvetľuje

možnosti právnej ochrany a kroky pri oznamovaní.

Na jeseň sme whistleblowing predstavili aj na

akademickej pôde. Spolu s Trnavskou univerzitou

sme uskutočnili konferenciu s medzinárodnou

účasťou. Svoje príspevky o aktuálnom stave

legislatívy a praxe whistleblowingu predniesli

profesor David Lewis (Middlesex University London),

Pavel Nechala (Transparency), Branislav Mesároš

(SNSĽP), Jana Mochňacká (NIP), Marianna Leontiev

(Nadácia Zastavme korupciu) .

V priebehu roka sme spolu s bývalými

zamestnancami MZVaEŠ preverovali ich podozrenia o

predražených kultúrnych akciách v rámci slovenského

predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sme zverejnili ku

koncu roka. Svedectvo oznamovateľky Zuzany

Hlávkovej sa stalo našim najčítanejším blogom roku

201 6 a bolo nasledované desiatkami mediálnych

citácií. Odhalenia Zuzany získali širokú podporu; v

kampani Odpovedzte Zuzane sa viac ako 6500 ľudí

podpísalo pod výzvu ministrovi zahraničných vecí na

objasnenie podozrení o predraženom predsedníctve.

• Otvorili sme kauzu predražených presedníckych zákaziek na MZVaEŠ
• 40 inšpektorov práce sme školili o poskytovaní ochrany oznamovateľom
• Vydali sme manuál pre whistleblowerov
• Usporiadali sme konferenciu o whistleblowingu
• Realizovali sme prieskum verejnej mienky, pripravili analýzy, hodnotenia a odporúčania pre

efektívnejšiu ochranu oznamovateľov na Slovensku
• 72% verejnosti by pozitívne vnímalo keby kolega z ich pracoviska oznámil korupciu

Barbora Tholtová | WHISTLEBLOWING

Vyštudovala európske štúdiá (Bc.) na Univerzite Komenského a

medzinárodné vzťahy (M.A.) na Jacobs University Bremen. Do

Transparency prišla decembri 201 5, v rámci programu Young

Professional Development Program s podporou Nadácie

otvorenej spoločnosti. Odvtedy sa v TIS venuje hlavne rozvoju

ochrany whistleblowerov a transparentným vzťahom v

zdravotníckom sektore.



ZDRAVOTNÍCTVO

Kauza doktora Kostku zo začiatku roka 201 6 sa

pre VšZP stala olejom do ohňa. Odhalili sme, že

okrem zvláštnych okolností zazmluvnenia, tiekli

peniaze pre Kostku i cez dotáciu premiéra. Udalosťou

roka boli i voľby, ktoré vyniesli problémy

zdravotníctva na vrchol záujmu, čo vyústilo do

nového vedenia rezortu ako i štátnej poisťovne. V

spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie na SR

sme zorganizovali seminár, kde sme novému

ministrovi spolu s viac ako 70 odborníkmi predostreli

top 20 odporúčaní pre kvalitnejšie zdravotníctvo.

Na jar sme prezentovali štúdiu ako osožiť

kontrolnú činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou. Zanalyzovali sme i tzv. výnimkový

systém preplácania liekov, cez ktorý ročne pretečú

desiatky miliónov eur za nejasných podmienok.

Zhodnotili sme a navrhli ako sprofesionalizovať

činnosť kategorizačných orgánov. Tie rozhodujú o

tom, ktoré lieky sa ne/budú uhrádzať z verejných

zdrojov a koľko doplatia pacienti. V nadväznosti na

prvé dáta z iniciatívy farmaceutického priemyslu ako

aj nové pravidlá zverejňovania platieb medzi

farmafirmami a lekármi, na ktorých zmene

Transparency participovala, sme poukázali na

podceňované riziko konfliktu záujmov členov

kategorizačných orgánov.

Už tradične na jeseň sme pripravili v spolupráci s

inštitútom INEKO rebríček nemocníc preukazujúci

okrem iného i posun úrovne otvorenosti a

transparentnosti pacientskych informácií.

V Banskej Bystrici sme usporiadali školenie, prvé

svojho druhu, kde sme hostili 40 aktivistov, s ktorými

sme sa učili ako kontrolovať nemocnice na

regionálnej úrovní. Aj koniec roka sa niesol v znamení

VšZP, kedy bola medializovaná rekordná strata 200

miliónov eur. To sa tiež pričinilo o vytvorenie novej

Dozornej rady poisťovne, kde nomináciu za neziskový

sektor získal riaditeľ Transparency Gabriel Šípoš.

Ako v tomto tak i v ďalšom roku plánujeme

dohliadať na nákupy a transparentnosť nemocníc,

činnosť kontrolných orgánov, ale obzvlášť na

hospodárenie zdravotnej poisťovne. Taktiež

zanalyzujeme komplexné dáta za prvý rok účinnosti

nových pravidiel o platbách medzi farmafrmami a

lekármi. Budeme pokračovať v budovaní komunity

aktivistov pre verejnú kontrolu nemocníc v ich meste.

• Odkryli sme ďalších 61 6 tisíc EUR pre kliniku Kostka
• Spojili sme 70 odborníkov a 40 aktivistov na spoločných diskusiách o zdravotníctve
• Zhodnotili sme transparentnosť 72 nemocníc
• Spoluprácou na novom nastavení preukazovania výdavkov farmafiriem sme dopomohli pacientom

dozvedieť sa o 23,4 milióna eur určených lekárom
• Naše zistenia a odporúčania sme sformulovali v 6 analýzach, ktoré si prečítalo minimálne 37 695

čitateľov

Nikola Gurgoľová | ZDRAVOTNÍCTVO

Vyštudovala verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach. V magisterskom štúdiu pokračovala na

Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v

odbore verejná politika. Počas štúdia absolvovala stáž na úrade

Bratislavského samosprávneho kraja, taktiež u poslanca NRSR.

V Transparency pôsobí od roku 201 5, venuje sa

transparentnosti v zdravotníctve a vypomáha s chodom

kancelárie.



SAMOSPRÁVA
• 1 00 miest sme hodnotili v štvrtom rebríčku transparentnosti
• 51 ,3-percentné priemerné skóre dosiahli mestá v rebríčku, najlepší Vranov 78,7% a najhorší Veľký

Meder 27,3%
• 1 30 zmienok priniesli médiá o rebríčku a desiatky ďalších o kauzách i dobrej praxi samospráv
• Vyše 50 lokálnych aktivistov sme školili na seminároch, desiatkam ďalších sme poskytli rady
• 5 blogov a desiatky statusov sme zverejnili o kauzách, zlyhaniach i dobrej praxi samospráv

Na Slovensku podľa odhadov ročne zmizne pre

korupciu až miliarda eur. Neprejde týždeň, kedy by

médiá neprišli s podozreniami nezriedka siahajúcimi

až k najvyšším politikom. Niekto si povie, čože už je

oproti tomu predražená zákazka na mestské

osvetlenie, papalášske parkovacie party pre

mestských poslancov, dotácie pre spriaznených ľudí

župana alebo protizákonné podnikanie starostu?

Na Slovensku však máme vyše 2900 miest a obcí a

osem samosprávnych krajov, ktoré dovedna

hospodária s vyše 5,6 miliardami eur. To je viac ako

tretina príjmov všetkých ministerstiev a ústredných

orgánov štátnej správy. Znamená to aj temer tritisíc

starostov, 20-tisíc miestnych poslancov, osem

županov a cez štyristo župných poslancov. Pri

takomto množstve peňazí a politikov už existuje

„slušný“ priestor na korupčné a klientelistické

správanie.

Dokazujú to aj desiaty otázok a podnetov, ktoré

nám ročne adresujú lokálni novinári i obyvatelia. V

Transparency si uvedomujeme význam samospráv na

každodenný život komunít i riziká, ktoré s

rozhodovaním lokálnych politikov súvisia.

Už v roku 1 999 sme preto spustili aj náš

samosprávny program. Založený je na štyroch

pilieroch: 1 . meraní transparentnosti cez rebríčky,

ktoré mestám umožňujú porovnávanie a inšpirovanie

sa od najlepších; 2. watchdogu a teda sledovaní káuz

a systémových zlyhaní v samosprávach či už na

základe nášho výskumu alebo podnetov od ľudí; 3.

spolupráci s mestami a župami pri zavádzaní

protikorupčných opatrení; 4. sieťovaní a školení

aktívnych ľudí, ktorí neraz pôsobili v regiónoch

osamotení.

V roku 201 6 to v praxi znamenalo vypracovanie

historicky štvrtého rebríčku transparentnosti stovky

miest, v ktorom sa ich priemerné skóre prvýkrát

prehuplo cez 50%. V blogoch a statusoch sme sa

venovali aj témam z úvodného odstavcu, pozreli sme

sa aj na to, čo o plytvaní v bratislavských mestských

podnikoch odhalil utajovaný audit, ako fauloval

vládny splnomocnenec pre šport pri prideľovaní

dotácií na obecné ihriská, preskúmali sme

klientelistické praktiky v banskobystrickej župe a

pozreli sa, prečo primátori odmietajú zverejňovať

podrobnosti o stretnutiach.

Zamestnancov žilinskej župy sme školili , ako sa

vypriadavať s etickými dilemami a nášho trojdňového

semináru pre lokálnych aktivistov sa zúčastnila vyše

päťdesiatka ľudí z celého Slovenska.

Michal Piško | SAMOSPRÁVA A VEREJNÉ FIRMY

Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v

Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom

pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 1 1 rokov. Od

januára 201 5 pôsobí v Transparency International Slovensko,

kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách,

rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto

oblastiach.



Keď vlani opísala nitrianska mestská poslankyňa

Renáta Kolenčíková mechanizmus, ako sa rodina jej

spolustraníka a vysokopostaveného politika za vládny

Smer dostala lacno k bytu od mestskej firmy, na

politickej scéne to spôsobilo rozruch. Polícia

medzitým trestné stíhanie zastavila, z opisu ako si

politici nárokovali mestské byty, však ostala medzi

voličmi pachuť.

Hoci prípad bol iba jedným z nekonečného radu

káuz, výnimočný bol tým, že sa odohral na pôdoryse

mestskej firmy. Na Slovensku pôsobia stovky

štátnych a mestských firiem, médiá však ich kauzy

prinášajú len sporadicky. Tieto spoločnosti totiž

predstavujú špecifický typ organizácií operujúcich na

pomedzí verejného a súkromného sektora a o svojej

činnosti tak zverejňujú výrazne menej informácií ako

iné verejné inštitúcie.

Verejné firmy, často ovládané politickými

nominantami, pritom hospodária s obrovskými

prostriedkami. Iba pri 81 významných spoločnostiach,

ktoré sme v roku 201 5 zaradili do rebríčku

transparentnosti, ide zhruba o 9,5 miliardy eur ročne.

To je suma prevyšujúca polovicu výdavkov štátneho

rozpočtu.

V Transparency sme presvedčení o dôležitosti

kontroly verejných obchodných spoločností a preto

sme im pozornosť venovali aj v roku 201 6.

Najvýraznejším krokom bolo rozhodnutie vypočuť

výzvu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a

nominovať do dozornej rady štátnej Všeobecnej

zdravotnej poisťovne nášho riaditeľa Gabriela Šípoša.

Činnosť rady sme sa pokúsili čo najväčšmi otvoriť,

zverejnili sme detaily o priebehu zasadaní vrátane

požiadavky na vyvodenie zodpovednosti v starších

kauzách.

Za úspešnú považujeme aj spoluprácu s ďalšou

štátnou spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., ktorá

vlani zaviedla 33 krokov pre väčšiu otvorenosť

verejnej kontrole. Opatrenia pre ňu ešte v roku 201 5

navrhli experti Transparency.

Verejným firmám sme venovali aj viacero blogov a

statusov, napríklad o neochote vodárenských

spoločností informovať o tom, koho podporujú

desiatkami tisíc eur v rámci dotačných schém a

sponzoringu.

V roku 201 6 sme sa začali podieľať aj na projekte

porovnania transparentnosti mestských firiem v

krajinách V4, ktorý potvrdil veľké rezervy v

otvorenosti našich firiem oproti ich kolegom z

Maďarska a Česka.

• 1 5 741 jedinečných zobrazení zaznamenal v roku 201 6 náš portáli firmy.transparency.sk
• 33 opatrení pre väčšiu otvorenosť zaviedla vlani do praxe Slovenská pošta na základe našich

odporúčaní
• Jedným z desiatich členov dozornej rady štátnej VšZP sa v roku 201 6 stal riaditeľ Transparency

Gabriel Šípoš
• Deväť slovenských firiem sme koncom roka zaradili do porovnávania transparentnosti

mestských podnikov v krajinách V4
• 5 miliónov eur, takú neefektívnosť odhalil audit v bratislavskom Dopravnom podniku, o ktorého

sprístupnenie sme sa s magistrátom sporili rok

VEREJNÉ FIRMY

Michal Piško | SAMOSPRÁVA A VEREJNÉ FIRMY

Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v

Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom

pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 1 1 rokov. Od

januára 201 5 pôsobí v Transparency International Slovensko,

kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách,

rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto

oblastiach.



SÚDY

Jadrom našich aktivít v oblasti justície naďalej

zostáva portál Otvorené súdy. Portál sme počas leta

rozšírili o sekciu Otvorená prokuratúra, kde sme

zverejnili majetkové priznania všetkých prokurátorov.

Popri tom sme poukázali na prax Generálnej

prokuratúry SR, ktorá utajuje pôsobiská jednotlivých

prokurátorov. Preto sme vyzvali občanov, aby nám

nahlasovali pôsobiská im známych prokurátorov. Aj

vďaka snahe bežných ľudí sa nám na portály

Otvorená prokuratúra podarilo zverejniť pôsobiská

viac ako 600 prokurátorov.

Oblasti prokuratúry sme sa venovali aj v dvoch

našich analýzach. V prvej z nich sme poukázali na

netransparentné nastavenie výberových konaní na

pozície právnych čakateľov prokuratúry, ktorý sú po

absolvovaní trojročnej praxe vymenovaný na

prokurátorov.

V ďalšej analýze sme sa zaoberali nezastupiteľnou

rolou prokurátorov v rámci trestného procesu. Zistili

sme, že v prípade obvinení z korupčných a daňových

trestných činov podáva prokuratúra výrazne nižší

počet obžalôb v pomere k vzneseným obvineniam

ako je priemer v celej škále trestnej činnosti.

V septembri sme sa stretli s predsedníčkou

Najvyššieho súdu SR, JUDr. Danielou Švecovou,

ktorej sme predostreli našu víziu transparentného

Najvyššieho súdu, ktorý by bol modelom dobrej praxe

aj pre ostatné súdy nižšieho stupňa.

Taktiež sme sa zaoberali rozhodovacou praxou

súdov SR. Analyzovali sme rozsudky v oblasti

extrémistických trestných činov a poukázali na

nedostatky v trestnom stíhaní ich páchateľov. Zistili

sme, že za 5 rokov bolo vynesených len 300

odsudzujúcich rozsudkov za spáchanie

extrémistických trestných činov. Upozornili sme na

nevyhnutnú novelizáciu Trestného zákona (novela

bola prijatá v októbri minulého roku).

Téme súdnictva a prokuratúry sa budeme venovať

i naďalej. V roku 201 7 plánujeme zverejniť nové

hodnotenie sudcov okresných súdov. Taktiež máme v

pláne si bližšie posvietiť na rodinné väzby na súdoch.

Naďalej budeme pokračovať v začatej práci na

otváraní prokuratúry verejnej kontrole.

• Pripravili sme 5 analýz z oblasti súdov a prokuratúry
• Spustili sme portál Otvorená prokuratúra
• Odhalili sme pôsobiská viac ako 600 prokurátorov
• Poskytli sme konzultáciu Najvyššiemu súdu SR

Matej Šimalčík | SÚDY

Vyštudoval právo (Mgr.) a medzinárodné vzťahy (Bc.) na

Masarykovej univerzite v Brne. So štúdiom medzinárodných

vzťahov (MA) pokračoval na University of Groningen, v rámci

ktorého strávil semester na Tsinghua University v Pekingu.

Počas štúdia absolvoval prax v advokátskych kanceláriách a na

okresnom súde.
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ZDROJ

Open Society Institute Budapest

Nadácia Pontis

Transparency International Berlin

European Network On Debt And Development

Nadácia Centrum pre filantropiu (StartLab)

Glaxosmithkline Slovakia

Transparency International United Kingdom

Pfizer

Open Society Foundation

Roche Pharmholding

Open Society Foundation (Nórske fondy)

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

PROJEKT

Samospráva

Súdy

Rozvoj fundraisingu

Obstarávanie

Obstarávanie

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Obstarávanie

Zdravotníctvo

Obstarávanie

Médiá

Najnižší rozpočet za ostatných 5 rokov spôsobilo ukončenia série grantov z Nórskych fondov, čo sa
prejavilo v rozpočtoch celého sektora neziskoviek. Počet zamestnancov na plný úväzok tak klesol na
5, čo je taktiež minimum od roku 201 2. Nahradzovali sme to čiastočne budovaním individuálneho
fundraisingu, kde sme dosiahli rekordný počet pravidelných (1 1 4) aj nepravidelných (21 3) darcov a
darkýň. Výzvou pre ďalšie roky je jednať vybudovať pozíciu fundraisera na plný úväzok a jednak
naďalej aktívne rozšíriť počet individuálnych darcov.

NÁKLADY

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

Služby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

Zákonné sociálne náklady

Daň z motorových vozidiel

Bankové poplatky

NÁKLADYSPOLU

1 61 0,99€

1 854,01 €

24,00€

2 796,56€

471 ,45€

96 445,71 €

40 343,53€

1 3 870,09€

1 574,92€

8,1 4€

448,00€

1 59 447,40€

VÝNOSY

Tržby z predaja služieb

Prijaté úroky

Prijaté príspevky od právnických osôb

Prijaté príspevky od fyzických osôb

Príspevky z podielu zaplatenej dane

VÝNOSY SPOLU

6 040,00€

8,1 1 €

1 37 202,43€

22 586,86€

1 6 832,39€

1 82 669,79€

23 222,39€

1 ,33€

23 221 ,06€

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

PRED ZDANENÍM

DAŇ Z PRÍJMOV ZRÁŽKOVÁ Z ÚROKOV

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

NEWSLETTER TRANSPARENCY

Dostávajte správy z prvej línie boja proti korupcii
bezplatne emailom! Najnovšie blogy, analýzy, kauzy či
víťazstvá, budete mať vo svojej schránke ako prví!

http://transparency.sk/sk/newsletter/

FIREMNÍ DARCOVIA

HOSPODÁRENIE



FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

AKTÍVA

Dlhodobý majetok

Peniaze v hotovosti

Ceniny - stravné lístky

Bankové účty

Pohľadávky voči odberateľom

Poskytnuté prev. preddavky

Pohľadávky voči zamestnancom

Príjmy budúcich období

AKTÍVA SPOLU

PASÍVA

Záväzky voči dodávateľom

Ostatné záväzky

Záväzky voči zamestnancom

Ostatné záv.voči zamestnancom

Záväzky voči SP a ZP

Ostatné priame dane - daň zo mzdy

Daň z pridanej hodnoty

Ost. dane a poplatky

Výnosy budúcich období

Rezervný fond

Ostatné fondy tvorené zo zisku

Nevysporiadaný HV minulých rokov

Záväzky zo sociálneho fondu

PASÍVA SPOLU

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

POČIATOČNÝ STAV

0,00€

383,44€

894,60€

200 557,90€

360,00€

1 42,80€

-1 9,90€

8 71 7,68€

21 1 036,52€

6 1 32,22€

3 501 ,00€

2 061 ,1 3€

1 205,95€

226,08€

8,83€

1 5,80€

1 73 693,53€

20 504,1 3€

2 1 00,36€

0,00€

1 587,49€

21 1 036,52€

0,00€

KONEČNÝ STAV

0,00€

1 33,1 5€

1 020,00€

232 424,75€

1 20,00€

0,00€

74,48€

1 5 01 2,63€

248 785,01 €

9 1 1 1 ,44€

300,00€

3 1 09,61 €

1 73,80€

2 046,71 €

472,70€

31 3,20€

8,1 4€

1 38 31 0,63€

20 504,1 3€

2 1 00,36€

47 274,41 €

1 838,82€

225 563,95€

23 221 ,06€

BUDUJTE S NAMI
TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO BEZ KORUPCIE!

Pridajte sa medzi našich podporovateľov a podporvateľky
ešte dnes! Svoj jednorazový alebo pravidelný dar môžete
nastaviť po nasnímaní QR kódu alebo na adrese:

https://transparency.darujme.sk/1 24

SÚVAHA



Gabriel Šípoš
Samuel Spáč
Michal Piško

Nikola Gurgoľová
Barbora Tholtová

Matej Šimalčík
Tamara Stohlová

Martin Smrek
Juraj Labant
Anna Dráľová

| riaditeľ
| projektový koordinátor
| projektový koordinátor
| projektová asistentka
| projektová asistentka
| právnik/projektový asistent
| fundraisierka
| fundraiser
| stážista
| stážistka



Transparency International Slovensko
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827 1 8 Bratislava

+421 2 5341 7207
tis@transparency.sk

www.transparency.sk
www.facebook.com/transparency.sk

IČO: 31 81 7823
DIČ: 2021 6891 97
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