VÝROČNÁ SPRÁVA
2017

VÍZIA
Slovensko a svet
so zodpovednými ľuďmi
a otvorenými inštitúciami
bez korupcie.

POSLANIE
Znižovať korupciu a zvyšovať
transparentnosť inštitúcií.
Sledujeme mocných,
presadzujeme riešenia
a zapájame ľudí do verejnej kontroly.

HODNOTY






Transparentnosť
Dodržiavanie pravidiel
Osobná zodpovednosť
Účasť na správe vecí verejných
Efektívnosť využitia
verejných zdrojov

ROK 2017 V ČÍSLACH
1 rebríček transparentnosti nemocníc
1 rebríček transparentnosti žúp
1 spolupráca na zavádzaní rebríčkov
transparentnosti miest v zahraničí
522 počet mediálnych zmienok
23 počet publikovaných
investigatívnych a analytických blogov
43 priemerné skóre sveta
v indexe vnímania korupcie
50 skóre Slovenska
v indexe vnímania korupcie
66 priemerné skóre EÚ a Západnej Európy
v indexe vnímania korupcie
328 individuálnych darcov a darkýň

ÚVOD
Pretvárka je najpriliehavejší popis pre
protikorupčné aktivity slovenskej vlády v roku
2017. Vláda sa na jednej strane hlásila
k transparentnosti, premiér R. Fico sa dokonca
stretol s mimovládkami vrátane Transparency, či
opakovane vyzýval občanov na nahlasovanie
korupcie. Na druhej strane pokračovala politizácia
vo
výbere
šéfov
nominálne
nezávislých
kontrolných orgánov, ako boli úrady pre kontrolu
tendrov, energopriemyslu, Ústavný súd a nakoniec
aj verejnoprávneho rozhlasu a televízie.
Podozrenia z nekalého konania ministra vnútra
R. Kaliňáka či vláde blízkych podnikateľov ostali
nedošetrené. Štátne orgány len pro forma
prešetrili prípad slovenského predsedníctva.
A nakoniec aj prvý veľký prípad odsúdených
ministrov sa týkal 10 rokov starej veci, a navyše sa
nepreukázala podstata škandálu, čiže korupcia.
Pozitívnou súčasťou roku 2017 bola zvýšená
aktivita občanov. Sme radi, že viaceré aktivity
Transparency tomu napomohli. Účasť na župných
voľbách bola historicky najvyššia, pričom vyhrali
najmä
oponenti
kandidátov
so
slabými
protikorupčnými výsledkami. Župný rebríček
Transparency bol v tomto smere najsilnejším
komplexným nástrojom pre hodnotenie práce
dovtedajších županov.
Rekordnú úroveň dosiahla aj ochota Slovákov
nahlásiť korupciu – blížila sa k 50 %. Čísla stúpli
najmä v čase zviditeľnenia roly whistleblowingu
v prípade Z. Hlávkovej počas slovenského
predsedníctva, na ktorom sme v Transparency
pracovali. Hlávková sa neskôr pridala k nám a celý
rok školila študentov i úradníkov v tom, ako
korupcii lepšie odolávať.
Medzera medzi občianskou angažovanosťou
a liknavosťou
vlády
sa
nakoniec
stala
neudržateľnou, čo ukázali masové protikorupčné
demonštrácie na jar 2018.

Gabriel Šípoš
Riaditeľ

Gabriel Šípoš | OBSTARÁVANIE
Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej
univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku
na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od
roku 2001 pracoval ako analytik v Inštitúte pre ekonomické a
sociálne reformy (INEKO), predovšetkým na projekte
zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu Slovak Press
Watch. Riaditeľom Transparency International Slovensko
je od roku 2009.

WHISTLEBLOWING
A ŠTÁTNA SPRÁVA
• Pokračovali sme v riešení kauzy predraženého predsedníctva v sérii blogov s viac ako 110tisíc čítaniami
• V nadväznosti na kauzu predsedníctva by rekordný počet Slovákov nahlásil korupciu, takmer
každý druhý, a zdvojnásobila sa tiež informovanosť o zákone
• Na festivale dokumentárnych filmov Jeden svet sme mali vlastnú kategóriu
o whistleblowingu, ktorú si prišlo pozrieť okolo 500 návštevníkov vrátane škôl a diskusie so
svedkom únosu Kováča ml., Oskarom Fegyveresom a ďalšími hosťami
• Prešli sme 23 škôl a ďalšiu desiatku verejných podujatí, kde sme diskutovali s viac ako 2500
mladými ľuďmi o boji proti korupcii a angažovanosti mladých v ňom
• Zorganizovali sme dve protikorupčné školenia pre štátnych zamestnancov naprieč
rezortmi a regiónmi
V roku 2017 sme priniesli ďalšie zistenia
a nové dôkazy o manipulovaní obstarávaní
a zavádzaní verejnosti ministerstvom zahraničia.
Kauza machinácií zákaziek, utajovania faktúr a lží
ministerstva zahraničných vecí v súvislosti
so slovenským predsedníctvom možno mnohým
pripadá ako neúspech, keďže nebola vyvodená
žiadna zodpovednosť. Peniaze nik nevrátil. Nik
neodstúpil. A to napriek tomu, že naše
podozrenia potvrdila kontrola Najvyššieho
kontrolného úradu, ktorý ministerstvu vyčítal
okrem
iného
netransparentné
verejné
obstarávania, chybnú fakturáciu či dokonca
uzatváranie ústnych zmlúv.
Ale vystúpenie Zuzany Hlávkovej vyvolalo
aj nevídanú vlnu podpory. V kauze jej verilo
2,5-krát viac ľudí ako ministrovi M. Lajčákovi. Po
P. Szalaiovi sa k nej pridal a o šachovaní so
zákazkami verejne prehovoril aj ďalší Lajčákov
ex-zamestnanec J. Zelinka. Krátko na to vzrástla
odhodlanosť Slovákov nahlásiť korupciu na
rekordnú úroveň – spravil by to takmer každý
druhý. Zdvojnásobilo sa tiež poznanie zákona,
ktorý oznamovateľov korupcie chráni.

S naším zapojením je už hotový návrh novely
zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý sa môže
porovnávať so svetovou špičkou. Je však
kľúčové, aby vláda o podpore whistleblowingu
nielen rozprávala, ale aj podnikala konkrétne
kroky
na
uplatňovanie
tohto
zákona
a išla príkladom v riešení veľkých káuz.
V ostatnom roku sme tiež vyškolili viac ako
2500 mladých na školách, festivaloch,
diskusiách. Hovorili sme nielen o tom, prečo je
potrebné ozvať sa a využiť svoj hlas proti
neprávosti, ale aj o konkrétnych krokoch, ktoré
môžu mladí podniknúť v boji proti korupcii.
Zamerali sme sa aj na podporu úradníkov. Sú
to práve oni, cez ktorých prechádzajú
predražené zákazky či zmanipulované tendre,
a môžu nás efektívne chrániť pred korupciou.
Vyškolili
sme
50
z nich
v kľúčových
protikorupčných
schopnostiach
–
etike
a oznamovaní korupcie, verejnom obstarávaní
a infozákone. Takmer 90 % účastníkov všetkých
našich školení považovalo akcie za inšpirujúce
a odporúčali by ich ostatným kolegom.
Čiastočne sme tak suplovali etické vzdelávanie,
ktoré na úradoch, napriek dopytu, absentuje.

Zuzana Hlávková
WHISTLEBLOWING A ŠTÁTNA SPRÁVA
Vyštudovala jazyky na Masarykovej univerzite v Brne a kultúrne
štúdiá ako štipendistka programu Erasmus Mundus Master na
University of St Andrews a v Mexiku a Španielsku. Po návrate
pracovala na MZV, kde sa podieľala na príprave predsedníctva
v Rade EÚ. Pre nesúhlas s praktikami ministerstva odišla. Od januára
2017 pôsobí v TIS a venuje sa štátnej správe, oznamovaniu korupcie
a práci s mladými. V r. 2017 sa stala držiteľkou ocenenia Biela vrana,
udeľovanú za odvahu a občiansku statočnosť.

ZDRAVOTNÍCTVO
• Zmerali sme transparentnosť 76 nemocníc, tie sa zlepšili o 6 %
• Ako vôbec prvý člen dozornej rady VšZP za neziskový sektor, kontroloval predstaviteľ
TIS prvý rok hospodárenie štátnej a zároveň najväčšej zdravotnej poisťovne
• Analýza vzťahov lekárov s farmakologickým biznisom ukázala, že až 8 z 30 miliónov eur
miliónov eur ostáva skrytých
• Čítanosť našich blogov na tému zdravotníctva dosiahla 26 729
• 2 z 5 firiem, na ktorých podozrivé podnikanie v zdravotníctve sme upozorňovali, ukončili
svoje aktivity

Naše vízie o transparentnom zdravotníctve
sme sa v roku 2017 snažili presadzovať
pôsobením
v dozornej
rade
Všeobecnej
zdravotnej poisťovne. Odmeny pre manažment
VšZP už neboli naviazané len na zisk a tržby ako
doteraz, ale do veľkej miery aj na plnenie
ozdravného plánu. Tiež sa presadil náš návrh
zrušiť absolútnu mlčanlivosť členov rady
vo vzťahu k práci poisťovne (s výnimkou
obchodného tajomstva).
Nákupy nemocníc naďalej majú slabé miesta.
Vyhodnotili sme nákupy cez elektronické
trhovisko, ktoré vládni predstavitelia zvyknú
titulovať ako efektívny nástroj v boji proti
korupcii. Preukázali sme mizivú úsporu
na
príklade
konkrétnych
firiem
a čísel
o nákupoch, ako i možnosti zneužívania nástroja.
Veríme, že i náš príspevok pomohol k prijatým
zmenám
v podobe
zvýšenia
súťaživosti
v elektronických aukciách.
Zanalyzovali sme kompletné dáta o spolupráci
lekárov a farmafiriem za prvý rok ich zverejnenia,
a zistili sme, že takmer štvrtina podpory je
naďalej skrytá.

Príkladmi dobrej praxe sme preto apelovali
na zlepšenie vykazovania dát. V tejto súvislosti
sme poukázali aj na nedostatočný manažment
konfliktu záujmov u členov kategorizačných
orgánov. Boli sme prizvaní do pracovnej skupiny
k aktuálnej novele zákona o podmienkach
úhrady liekov.
S kolegami z Inštitútu pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO) sme už po tretíkrát
zverejnili
rebríček
otvorenosti
a kvality
nemocníc. V transparentnosti sa oproti
minulému roku zlepšili až dve tretiny
nemocníc. Pacient má tak lepší prístup
k informáciám
o hospodárení
nemocnice,
o svojich právach, cenníkoch či alternatívach
a postupe liečby.
Nový minister T. Drucker sa zastrájal vniesť
viac transparentnosti do zdravotníctva. Jeho
úmysel sme overovali v prípade výberových
konaní na šéfov nemocníc, kde sme však
zaznamenali
opak.
Po
našom
vyzvaní
ministerstvo napokon sprístupnilo smernicu,
taktiež začalo zverejňovať bodové hodnotenie
uchádzačov.

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
NR SR. V Transparency pôsobí od roku 2015, venuje sa
transparentnosti v zdravotníctve a vypomáha s chodom
kancelárie.

SAMOSPRÁVA
• 54-percentné priemerné skóre dosiahli kraje v štvrtom rebríčku transparentnosti žúp,
najlepšie sa umiestnila Trenčianska, ktorá sa z 41% vyšvihla takmer na 75 %
• Viac ako 100 zmienok priniesli médiá o rebríčku a v desiatkach ďalších výstupov sa naši
experti vyjadrovali ku kauzám i dobrej a zlej praxi samospráv
• 83 radničných novín sme hodnotili z hľadiska informačnej užitočnosti a verejnoprávneho
charakteru. Až ¾ z nich napĺňali predovšetkým úlohu hlasných trúb primátorov
• Vyše 50 lokálnych aktivistov sme školili na seminároch, desiatkam ďalším sme poskytli rady
• Sedem blogov a desiatky statusov sme zverejnili o kauzách, zlyhaniach i dobrej praxi
samospráv
Kľúčovou témou v oblasti samosprávy boli pre
TIS župné voľby. Keď sme pripravovali pravidelný
rebríček transparentnosti krajov, dúfali sme, že
pomôže upriamiť pozornosť na spôsob
prideľovania zákaziek, výber zamestnancov či
vťahovanie občanov do spolurozhodovania
v župách. Podarilo sa – rebríček bol najcitovanejším vyhodnotením práce všetkých krajov od
minulých volieb. Predvolebné debaty sa točili
okolo korupcie a klientelizmu a ako to zmeniť.
Výsledky volieb do veľkej miery kopírovali naše
zistenia z rebríčka transparentnosti. Župani s
poklesom v poradí, až na jednu výnimku,
neuspeli (najväčší prepad zaznamenal bývalý
banskobystrický ex-župan M. Kotleba). Naopak,
najsuverénnejšie víťazstvo obhájil trenčiansky
župan J. Baška, ktorý celé poradie vyhral.
Župám sme venovali viacero blogov, v ktorých
sme sa pozreli aj na zlyhania vtedajšieho župana
Kotlebu, na nedostatky nového systému
transparentných účtov alebo na schopnosť
župných úradov poskytnúť informácie o svojej
činnosti v angličtine. V septembri sme spolu
s Denníkom SME zorganizovali prvú debatu
o transparentnosti
a boji
proti
korupcii
s kandidátmi na župana v Banskej Bystrici.

Pozornosť sme venovali aj miestnej
samospráve, a to napríklad cez projekt
hodnotenia
objektívnosti,
užitočnosti
a verejnoprávneho charakteru mestských novín.
S využitím overenej metodiky českej organizácie
Oživení sme sa pozreli na úroveň radničných
periodík v rámci stovky najväčších miest
a zistili sme, že až takmer tri štvrtiny
mestských novín verejnej kontrole skôr
škodia.
V blogoch sme sa venovali problémom miest
a obcí,
napríklad
následkom
uvoľnenia
transparentnosti pri zadávaní zákaziek v praxi,
porušovaniu protischránkového zákona alebo
sérii obecných tendrov so znakmi manipulácie.
Zorganizovali sme už 14. ročník školenia pre
lokálnych aktivistov v Čiernom Balogu, ktorého
sa zúčastnilo takmer 50 ľudí z celého Slovenska.
Rady a stanoviská sme poskytli aj desiatkam
novinárov
a občanov
zaberajúcich
sa
problémami samospráv.
V neposlednom
rade
sme
pokračovali
aj v šírení našich skúsenosti v Moldavsku
a na Ukrajine, kde sme pomáhali zaviesť
hodnotenie transparentnosti tamojších miest
a regiónov.

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 11
rokov pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva. Od januára
2015 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.

VEREJNÉ FIRMY







21 719 jedinečných zobrazení zaznamenal v roku 2017 náš portál o spoločnostiach
vlastnených verejným sektorom firmy.transparency.sk
30,5-percentné skóre získali slovenské mestské firmy v našom porovnaní transparentnosti
v krajinách V4. Za českými zaostali o 11 percentuálnych bodov
14 vodárenských spoločností, ktorými dovedna pretekajú stámilióny eur, majú mať plnú
informačnú povinnosť. Opierame sa o rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý nám dal
za pravdu v spore so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
6-krát zasadala v roku 2017 Dozorná rada štátnej VšZP a aj vďaka účasti zástupcu
Transparency v nej sa závery všetkých jej rokovaní začali zverejňovať
63 štátnych spoločností z Moldavska sme v spolupráci s partnerskou organizáciou zaradili
do hodnotenia transparentnosti firiem založenom na slovenskom know-how

Nie je to len Všeobecná zdravotná poisťovňa,
RTVS, Slovenská pošta alebo SPP. O tom, aké
kvalitné sú naše železnice, diaľnice, či služby a
ceny súvisiace s verejnou dopravou, kúrením,
pitnou vodou alebo likvidáciou odpadu, do veľkej
miery rozhodujú práve verejné firmy. Tieto
spoločnosti hospodária s obrovskými verejnými
zdrojmi, no keďže operujú na pomedzí verejného
a súkromného sektora, o svojej činnosti často
zverejňujú menej informácií, ako niektoré
dediny.
Preto sme aj v roku 2017 pokračovali
v aktivitách
zameraných
na
zvyšovanie
transparentnosti v tejto oblasti. V novembri sa
nám podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvo na
Krajskom súde v Bratislave, ktorý nám dal
za pravdu v spore so Stredoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Firmu, vlastnenú
mestami a obcami v regióne, označil za subjekt s
plnou informačnou povinnosťou. To znamená, že
podobne ako iné verejné inštitúcie musí
žiadateľom
sprístupniť
nielen
informácie
o využívaní verejných financií, ale aj širšie údaje
o svojej činnosti.

Pokračovali sme aj v aktívnej práci v Dozornej
rade najväčšej štátnej firmy, Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, ktorej členom je od roka
2016 aj riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Tretí sektor
zastupuje len ako jeden z desiatich členov rady,
no už v prvom roku sa nám podarilo presadiť
zverejňovanie materiálov pred rokovaním rady,
ako aj zápisníc po jej zasadnutí.
Dôležitou aktivitou bolo zapojenie do
projektu
porovnania
transparentnosti
mestských firiem v krajinách V4, v rámci ktorého
sme hodnotili aj deväť spoločností zo Slovenska.
Porovnanie praxe v oblastiach ako nakladanie
s majetkom,
verejné
obstarávanie
alebo
prijímanie zamestnancov ukázalo, že slovenské
firmy v transparentnosti zaostávajú za
českými a maďarskými a v priemere získali iba
30 % skóre oproti 34 % priemeru. Najhoršie
obstáli mestské spoločnosti z Poľska.
V roku 2017 sme v spolupráci so slovenskou
organizáciou INEKO a moldavskými partnermi
z IDIS Viitorul začali pripravovať aj prvý rebríček
transparentnosti moldavských štátnych firiem
založený na skúsenostiach zo Slovenska.

SÚDY
•
•
•
•

Analyzovali sme 244 rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu v korupčných prípadoch
Realizovali sme výskum dopadu reformy justície na jej súčasný stav
Portál otvorenesudy.sk navštívilo 278 975 návštevníkov, ktorí si zobrazili 3 399 773 stránok
Zorganizovali sme workshop o stíhania korupcie s predstaviteľmi NAKA, Špecializovaného
trestného súdu, advokátmi, akademikmi a ľuďmi z mimovládneho sektora
• Napísali sme 3 blogy o práci súdov a prokurátorov
• Zverejnili sme nové hodnotenie sudcov okresných súdov

Súdy stále patria medzi inštitúcie s najnižšou
dôverou verejnosti. Preto sme naďalej
monitorovali rôzne procesy prebiehajúce v rámci
justície. Výsledky našich aktivít v tejto oblasti
pravidelne zverejňujeme na portáli Otvorené
súdy, na ktorý v priebehu roka 2017 zavítalo
takmer 280-tisíc návštevníkov. V júni 2017 sme
na portáli zverejnili nové hodnotenie sudcov
a sudkýň okresných súdov.
Analýzou ročných štatistických výkazov
sudcov, na ktorých je hodnotenie sudcov
založené, a ich porovnaním s predchádzajúcim
hodnoteným obdobím sme zistili, že výkon
súdnictva sa v niektorých aspektoch zlepšil.
Azda najvýraznejšou zmenou bolo značné
zvýšenie
kvality
rozhodnutí
v trestných
prípadoch.
Počas celého roka sme robili výskum dopadu
reformy justície, ktorá bola prijatá zásluhou
ministerky spravodlivosti L. Žitňanskej počas
Radičovej vlády.

Výsledná štúdia v anglickom jazyku Let´s
Judge the Judges: How Slovakia Opened Its
Judiciary to Unprecedentd Public Control bola
publikovaná začiatkom roka 2018.
Analyzovali
sme
rozhodovaciu
prax
Špecializovaného trestného súdu v korupčných
prípadoch za obdobie od polovice roka 2014
do polovice roka 2017. Veľké ryby sa za
korupciu na Slovensku i naďalej nestíhajú.
Znižuje sa však počet stíhaní drobnej korupcie
s úplatkami do 20 eur a rastie počet stíhaných
prípadov s úplatkami nad 1 000 eur. Výsledky
tejto štúdie sme v zime prezentovali aj
predstaviteľom Špecializovaného trestného
súdu, NAKA aj predstaviteľom akademického,
mimovládneho a advokátskeho prostredia.
Na rok 2018 plánujeme zverejnenie ďalšieho
hodnotenia sudcov, prípravu interaktívnej mapy
rodinných väzieb v súdnictve či monitoring
výberových konaní na predsedov súdov.

Matej Šimalčík | SÚDY
Vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne
a
medzinárodné
vzťahy
na
holandskej
University
of Groningen. Časť štúdia strávil na Tsinghua University
v Pekingu. Počas štúdia absolvoval prax v advokátskych
kanceláriách a na okresnom súde. V Transparency pracuje od
leta
2016
a
venuje
sa
najmä
témam
súdov
a prokuratúry. Okrem toho pôsobí v zahranično-politickom think
tanku Inštitút ázijských štúdií.

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE
Rok 2017 patril k tým striedmejším za poslednú dekádu. Investovali sme však viac do rozvoja
tímu. Takmer všetci zamestnanci sa zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty, spoločne s českou TI
sme absolvovali trojdenný teambuilding a prvýkrát sme predstavili našu činnosť v stánku na
festivale Pohoda. Naďalej rástol počet individuálnych podporovateľov, dosiahli sme rekordný
počet pravidelných (147) aj nepravidelných darcov (190), pričom 9 z nich nás podporilo
jednorazovo a zároveň aj pravidelne. Naše aktivity nám pomáhali realizovať
aj 4 dobrovoľníci. Výzvou je zapojiť viac dobrovoľníkov a rozširovať počet individuálnych darcov.
FIREMNÍ DARCOVIA
ZDROJ
Transparency International Berlin
Open Society Institute Budapest
Nadácia Pontis
Nadácia Centrum pre filantropiu - StartLab
Asociácia inovatívneho farmaceutického
priemyslu
Transparency International Berlin
Nadácia ESET
Novartis Slovakia
HOSPODÁRENIE
NÁKLADY
Spotreba materiálu
3 288,51 €
Spotreba energie
2 005,51 €
Opravy a udržiavanie
0,00 €
Cestovné
5 755,94 €
Náklady na reprezentáciu
1 052,62 €
Služby
88 960,34 €
Mzdové náklady
71 007,01 €
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 23 626,66 €
Zákonné sociálne náklady
2 450,87 €
Daň z motorových vozidiel
16,29 €
Bankové poplatky
302,60 €
Ostatné dane a poplatky
5,00 €
Kurzové straty
146,43 €
Osobitné náklady
3,50 €

NÁKLADY SPOLU

PROJEKT
Whistleblowing
Samospráva
Štátna správa
Obstarávanie
Zdravotníctvo
Rozvoj fundraisingu
Vzdelávanie
Zdravotníctvo

50 341,00 €
40 847,04 €
36 236,97 €
9 490,27 €
8 000,00
5 440,60
5 000,00
4 000,00

€
€
€
€

VÝNOSY
Tržby z predaja služieb
Prijaté úroky
Prijaté príspevky od právnických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
VÝNOSY SPOLU

12 230,00 €
0,00 €
164 081,00 €
23 056,63 €
7 882,14 €
207 249,77 €

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
PRED ZDANENÍM
DAŇ Z PRÍJMOV ZRÁŽKOVÁ Z ÚROKOV

8 628,49 €
0,00 €

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
198 621,28 € PO ZDANENÍ

NEWSLETTER TRANSPARENCY
Buďte informovaní
o boji proti korupcii emailom!
Najnovšie blogy, analýzy, kauzy či víťazstvá
budete mať vo svojej schránke ako prví!

transparency.sk/newsletter

8 628,49 €

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE
SÚVAHA
AKTÍVA
Dlhodobý majetok
Peniaze v hotovosti a ceniny
Bankové účty
Pohľadávky voči odberateľom
Poskytnuté prev. preddavky
Pohľadávky voči zamestnancom
Príjmy budúcich období
Iné pohľadávky
AKTÍVA SPOLU
PASÍVA
Záväzky voči dodávateľom
Ostatné záväzky
Záväzky voči zamestnancom
Ostatné záv.voči zamestnancom
Záväzky voči SP a ZP
Daňové záväzky
Výnosy budúcich období
Rezervný fond
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný HV minulých rokov
Záväzky zo sociálneho fondu
PASÍVA SPOLU
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

BUDUJTE SPOLU S NAMI
LEPŠIE SLOVENSKO BEZ KORUPCIE
Pridajte sa medzi našich podporovateľov
a podporovateľky ešte dnes!

transparency.darujme.sk/124

POČIATOČNÝ STAV KONEČNÝ STAV
0,00 €
0,00 €
1 153,15 €
1 244,39 €
232 424,75 €
229 629,34 €
120,00 €
240,00 €
0,00 €
0,00 €
74,48 €
0,00 €
15 012,63 €
6 077,22 €
0,00 €
83,58 €
248 785,01 €
237 274,53 €

9 411,44 €
0,00 €
3 109,61 €
173,80 €
2 046,71 €
794,04 €
138 310,63 €
20 504,13 €
2 100,36 €
47 274,41 €
1 838,82 €
226 363,95 €
0,00 €

1614,06 €
800,00
3 610,53 €
0,00 €
2 241,94 €
711,98 €
129 168,82€
20 504,13 €
2 100,36 €
65 774,84 €
1 838,82 €
227 565,48 €
8 628,49 €

Gabriel Šípoš | riaditeľ
Michal Piško | projektový koordinátor
Zuzana Hlávková | projektová koordinátorka
Nikola Gurgoľová | projektová koordinátorka
Barbora Tholtová | projektová koordinátorka
Matej Šimalčík | právnik/projektový koordinátor
Martin Smrek | fundraiser
Mário Kajan | stážista
Richard Hoda | stážista
Anna Dráľová | stážistka
Kristína Kročková | stážistka

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
82718 Bratislava
+421 2 5341 7207
tis@transparency.sk
transparency.sk
facebook.com/transparency.sk
twitter.com/transparencysk
IČO: 31817823
DIČ: 2021689197
Všetky práva vyhradené.

