
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

2018



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 2018 V ČÍSLACH 
 
 
 

 1 rebríček transparentnosti nemocníc 

 1 rebríček transparentnosti miest 

 4 spolupráce na aktualizácii rebríčkov 

transparentnosti v zahraničí 

 429 počet mediálnych zmienok 

 25 počet publikovaných  

investigatívnych a analytických blogov 

 57. miesto Slovenska spomedzi všetkých krajín 

  v indexe vnímania korupcie 

 50  bodov z celkového počtu 100 získalo  

Slovensko v indexe vnímania korupcie 

 290 individuálnych darcov a darkýň 

 27 aktívnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÚVOD 
  

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v úvode roka ukázala 

to najhoršie, ale aj to najlepšie v protikorupčnom ťažení na 

Slovensku. Viac ako rok po vraždách sa zdá 

najpravdepodobnejšie, že tolerovanie či rovno podpora korupcie 

z najvyšších kruhov vytvorili atmosféru, v ktorej si vrahovia trúfli 

aj na novinára. Stále viac je zrejmé, že skutočnými bojovníkmi 

proti bezpráviu a zneužívaniu moci boli nie policajti a prokurátori, 

ale novinári či mimovládne organizácie.  

Dobrou správou je, že vraždy dvoch mladých ľudí nezostali bez 

verejnej odozvy – masové demonštrácie prispeli k výmenám na 

poste premiéra, ministra vnútra či šéfa policajného prezidenta. 

Podozriví z vrážd boli do pol roka zaistení. V jesenných lokálnych 

voľbách vyhrali mnohé nové tváre spojené s protikorupčnou 

agendou. Noví ľudia to skúšajú aj v politike.  

V Transparency sme tento aktivizmus aj v roku 2018 silne 

podporovali. Súčasným politikom sme pripomínali ich zlyhania 

a ukazovali  medzery medzi sľubmi a realitou. Aktivistov sme 

školili ako bojovať proti korupcii vo svojom okolí. Prvýkrát sme sa 

vo väčšom zamerali na etické školenia úradníkov, ktorí sú často 

nechcenými svedkami ohýbania zákonov. Dali sme dokopy 

bezprecedentne veľkú sieť viac ako 700 firiem. Tie ponúkli pomoc 

pri hľadaní práce úradníkom, ktorí o prácu prídu kvôli 

upozorneniu na korupciu.  

Hoci protikorupčné protesty sa niesli v znamení mladých 

organizátorov, v Transparency sme mysleli aj na tých starších. 

Práve seniori sú často obeťou korupčníkov, ale aj populizmu či 

najnovšie mediálnych „šmejdov“. Rozbehli sme unikátny projekt, 

ktorý seniorov po celom Slovensku vyzbrojí zručnosťami na to, 

aby sa nedali ľahko zmanipulovať, či naviesť na dezinformácie 

a lži.  

Rok 2018 bol ťažkou skúškou pre boj proti korupcii na 

Slovensku. Mnohí definitívne zlyhali, ale veľa ďalších ľudí udalosti 

naštartovali z letargie. Je naším cieľom aj v roku 2019, aby tá 

druhá skupina  občanov bola čo najpočetnejšia. 
 

  
 
 

 

Gabriel Šípoš 
Riaditeľ 

 



WHISTLEBLOWING  
A ÚRADNÍCI 
• Viac než 700 firiem sa zapojilo do siete #StojímeZaOdvážnymi  

• 29 % občanov vie, že existuje zákon na ochranu ohlasovateľov protispoločenskej činnosti,  

• S takmer 300 študentmi univerzít v rôznych častiach Slovenska sme počas prednášok 
a interaktívnych seminárov diskutovali o možnostiach verejnej kontroly a etických dilemách 

    
 Pri odhaľovaní protizákonných aktivít 

poškodzujúcich verejný záujem hrajú dôležitú 

úlohu práve nahlasovatelia nekalej činnosti (tzv. 

whistlebloweri). Aj preto sme počas celého roka 

pracovali na iniciatíve Stojíme za odvážnymi, do 

ktorej sa zapojilo viac než 700 firiem so 

záväzkom pomôcť pri hľadaní zamestnania 

prepusteným oznamovateľom nekalého konania. 

Firmy dali najavo nulovú toleranciu ku korupcii 

a práve jej nahlásenie si vážia ako prejav 

profesionality, morálneho kreditu a odvahy.  

 S kolegami z európskych pobočiek 

Transparency sme pripomienkovali návrh 

európskej smernice na ochranu 

oznamovateľov. Spoločne sme presadzovali, aby 

whistlebloweri mali možnosť zvoliť si spôsob 

oznámenia. Čím viac krajín v Európe má 

štandardnú ochranu whistleblowerov, tým viac 

sa zvyšujú šance na vypátranie a účinnejšie 

stíhanie korupcie a daňových podvodov. Na 

Slovensku svoj zákon už máme, v jeho 

uplatňovaní však výrazne zaostávame. O jeho 

existencii vie iba 29 % občanov. Aj ochota 

nahlásiť korupciu na pracovisku klesla na 

približne 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Väčšiu efektivitu aj ochranu by mala zaručiť aj 

novela zákona zriaďujúca nový úrad na ochranu 

oznamovateľov, ktorý by mal začať fungovať 

v roku 2019. Otázkou zostáva aplikačná prax, 

aby ochrana whistleblowerov nebola iba na 

papieri, ale premietla sa aj do skutočnosti. Vláda 

by sa mala podieľať na budovaní politickej 

kultúry, ktorá by si oznamovateľov reálne aj 

vážila a chránila ich, nielen tento záujem 

deklarovala. Neriešenie káuz odrádza 

potenciálnych oznamovateľov od podávania 

podnetov štátnym úradom. 

 Pokračovali sme v aktivitách na podporu 

úradníkov. V júni sme organizovali Prvý 

úradnícky festival – jeho účastníci sa naučili, ako 

sa vyhnúť zlým rozhodnutiam, ako moderne 

riadiť, alebo lepšie pracovať s verejnosťou. 

V lete sme začali spoluprácu s dvoma orgánmi 

verejnej správy, kde sme zisťovali vnímanie 

korupčných rizík ich zamestnancami, znalosť 

postupu pri potenciálnom oznamovaní 

podozrenia z konfliktu záujmov či iných nekalých 

praktík. Analyzovali sme ich interné dokumenty 

a pripravili odporúčania. Naše zistenia sme 

zapracovali do série interaktívnych školení o 

budovaní etickej kultúry v organizácii 

a oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Vzdelávacie aktivity zamerané na posilnenie 

vedomostí o verejnom obstarávaní a 

informovanosti o oznamovacích kanáloch pre 

tieto inštitúcie budú pokračovať aj naďalej. 

 

Zuzana Hlávková | WHISTLEBLOWING  
 

 

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. 

https://transparency.sk/en/zaodvaznymi/


 

ZDRAVOTNÍCTVO 
 

• Zmerali sme transparentnosť 76 nemocníc, tie sa zlepšili opäť o 6 % na rekordnú úroveň 

• Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sme otvorili väčšej verejnej kontrole 

• Začali sme kontrolovať výberové konania šéfov nemocníc 
 

 

     V októbri sme spolu s Inštitútom INEKO po 

štvrtýkrát zverejnili rebríček slovenských 

nemocníc s cieľom zvýšenia ich transparentnosti 

a hospodárnosti. Aj každoročné hodnotenie 

prispelo k medziročnému zvýšeniu skóre 

transparentnosti o šesť percentuálnych bodov 

na doteraz rekordnú úroveň. Naše hodnotenie 

v oblasti transparentnosti skúma rozsah informácií, 

ktoré nemocnice poskytujú na svojich 

webstránkach alebo priamo pacientovi. Štátna 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vo svojom 

návrhu kritérií hodnotenia nemocníc použila 

väčšinu indikátorov, ktoré sme v Transparency 

pripravili.  

     Dostupnosť občanov k informáciám však nie je 

limitovaná len na nemocnice. Počas roka sme 

opakovane testovali, nakoľko sú štát a jeho 

organizácie ochotní sprístupňovať informácie 

z prostredia zdravotníctva – zmluvy a platby 

poisťovní poskytovateľov, dáta o zásahoch rýchlej 

zdravotnej pomoci, ale aj o výbere riaditeľov 

nemocníc, údaje o pochybeniach konkrétnych 

zdravotníkov či o prístrojovom vybavení nemocníc. 

Hoci finálnu štúdiu rozsahu prístupnosti dát 

v zdravotníctve a potrebných krokoch pre jeho 

zvýšenie plánujeme publikovať až v roku 2019, už 

v roku 2018 sme otvorene kritizovali nedostatočnú 

transparentnosť výberu riaditeľov (obzvlášť 

v Národnom onkologickom ústave v Bratislave). 

     Aj za prispenia riaditeľa Transparency G. Šípoša 

ako člena dozornej rady VšZP bola zrušená klauzula 

zákazu komunikovať pre členov dozornej rady svoje 

zistenia. Štátna poisťovňa úspešne ukončila 

krízový ozdravný plán a začala merať svoju 

výkonnosť na pravidelnej báze.  

Pripomíname, že od roku 2016 začalo 

ministerstvo zdravotníctva nakupovať pre 

nemocnice viaceré položky – prístroje typu CT, 

postele – centrálne a cez elektronickú aukciu. Teda 

presne podľa odporúčaní Transparency, ktorá 

pripravila prvú veľkú porovnávaciu štúdiu nákupu 

(často predražených) CT-čiek ešte v roku 2012. 

Podľa ministerstva štát doteraz v takýchto 

nákupoch ušetril desiatky miliónov eur. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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. 
 

http://nemocnice.ineko.sk/
http://nemocnice.ineko.sk/
https://transparency.blog.sme.sk/c/486646/ako-aj-bez-penazi-zlepsit-nase-zdravotnictvo.html
https://blog.etrend.sk/transparencyblog/dakujeme-konkurenciu-neberieme-2-4.html


SAMOSPRÁVA 
 

• 16 našich blogov o problémoch, zlyhaniach a kauzách v samospráve publikovaných v roku 
2018 navštívilo 187-tisíc čitateľov 

• 57-percentné priemerné skóre dosiahla stovka najväčších miestnych samospráv 
v poslednom rebríčku transparentnosti z jesene 2018, čo je najvyššie dosiaľ namerané skóre 
od roku 2010 

• Viac ako 130 zmienok priniesli médiá o rebríčku transparentnosti miest a viac ako 14-tisíc 
ľudí navštívilo portál samosprava.transparency.sk v prvých týždňoch od zverejnenia  

• Až 47 z 86 radničných novín zaradených do hodnotenia ich informačnej užitočnosti 
a verejnoprávneho charakteru neponúklo čitateľom v podstate žiaden kritický názor na 
politiku radnice, ukázal projekt Transparency Hlasné trúby 

• Viac ako 60 právnych a empirických odporúčaní a usmernení v oblasti samosprávy sme 
poskytli za rok 2018 ľuďom z celého Slovenska

      

     Rok 2018 bol z pohľadu samosprávnych 
tém silný aj pre Transparency. V novembri sa 
konali už ôsme voľby primátorov, starostov 
a miestnych poslancov v novodobej histórii 
Slovenska. Novinkou bolo povinné používa-
nie transparentných účtov primátorskými 
kandidátmi, ktoré sme podrobili kontrole 
v pilotnom projekte z Bratislavy. Zároveň sme 
vykonali unikátny monitoring outdoor 
kampaní kandidátov s nasadením vozidla so 
špeciálnou snímacou technológiou v uliciach 
hlavného mesta. Vďaka nemu sme odhalili 
nesúlad medzi deklarovanými a skutočnými 
počtami bilbordov niektorých politikov. 
      Problémom, zlyhaniam a kauzám 
v samospráve sme venovali zvýšenú 
pozornosť aj v ďalších blogoch. Poukázali sme 
v nich na klientelizmus pri rozdeľovaní dotácií 
pre obce z rezervy premiéra či zo štátneho 
Envirofondu, upozornili sme na podivné 
zákazky v obci, kde vyrastal expremiér Robert 
Fico, ale aj na problematické súťaže 
v Želiezovciach či v Bratislave. Analyticky sme 
zhodnotili aj porušovanie Infozákona vo 
vodárenských spoločnostiach vlastnených 
mestami a obcami, či na rozsah využívania 
primátorských viet a prokurátorských 
protestov v samospráve. 

 

     Viaceré analýzy sme venovali aj župám, 
skúmali sme v nich spôsob zadávania 
a vytvárania novín v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji, alebo dopad nezvládnutej 
parkovacej politiky na kandidatúru primátora 
Richarda Rašiho za košického župana.  
     Ťažiskovou aktivitou pred komunálnymi 
voľbami bolo zverejnenie piateho rebríčka 
transparentnosti 100 najväčších mestských 
samospráv a nadväzujúca analýza zneužívania 
radničných novín na permanentnú kampaň 
úradujúcich primátorov. V rebríčku otvorenosti 
miest voči verejnej kontrole sme zaznamenali 
zlepšenie až v prípade 86 zo 100 samospráv.  
     Značným problémom zostáva masové 
zneužívanie radničných novín. V poradí druhé 
hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a 
verejnoprávneho charakteru novín v 100 
najväčších mestách odhalilo, že až polovica z 86 
hodnotených titulov nevytvára takmer žiadny 
priestor pre polemické názory na dianie 
v samospráve.    
     Na víkendovom seminári pre lokálnych 
aktivistov v Čiernom Balogu sa zúčastnilo 
takmer 50 ľudí z celého Slovenska. Školili ich 
experti na médiá, občianske kampane, ale aj 
odborníci z prokuratúry či z Najvyššieho 
kontrolného úradu.  

                                    

Michal Piško | SAMOSPRÁVA  

 

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. 
 

http://samosprava.transparency.sk/


PRIDEĽOVANIE ZÁKAZIEK 
A GRANTOV 
• Podali sme 4 podnety na schránkové firmy, dve sa vzdali a z registra majiteľov radšej 

vymazali 

• Vyhrali   sme súd so Stredoslovenskými vodárňami a tak ich prinútili zverejňovať občanom 
informácie o ich fungovaní 

• Odhalili sme klientelistické rozdávanie dotácií na Envirofonde a Úrade vlády 
 

Slovensko má síce na európske pomery slušnú 

protischránkovú legislatívu, ale fenomén 

schránkových firiem to zďaleka neeliminovalo. 

Odhalili sme viaceré pochybné registrácie 

majiteľov firiem obchodujúcich so štátom, kde 

sú v reťazci majiteľov stále vykazované 

schránkové firmy v Karibiku či na Cypre. Na náš 

podnet dve firmy ukončili biznis so štátom 

a ďalšie štát preveruje. Jednou z takýchto firiem 

je aj organizátor najväčších automobilových 

pretekov v krajine. 

Neúspešne sme sa pokúšali zastaviť 

zvyšovanie limitov pre zákazky, pod ktorými sa 

už nemusí odohrávať reálna súťaž. Napr. 

u stavieb sa tento limit zvýšil až na 210-tisíc bez 

dane. V praxi to znamená, že väčšina opráv 

v obciach sa bude diať podľa toho, koho si 

starostovia na zákazku vyberú. Našej snahe 

nezabránila ani analýza, ktorá ukázala menej 

konkurencie a vyššie ceny pri predošlom 

zvyšovaní limitov. Podobne politikov od tohto 

rozhodnutia neodradilo naše odhaľovanie 

prípadov, ktoré ukazujú, aké problematické je 

prideľovanie zákaziek v samosprávach. V roku 

2018 sme upozornili na státisicové faktúry 

v meste Želiezovce, ktoré šli do firmy 

spoluvlastnenej primátorom. Takmer rok po 

našom podnete tieto zákazky skritizoval aj 

samotný kontrolór mesta. 

 

Klientelizmom trpí naďalej prideľovanie 

dotácií z rezervy premiéra na Úrade vlády. Ale 

podobne ako granty z Envirofondu dostávajú 

väčšie peniaze opakovane obce, ktoré majú 

starostu z koaličnej politickej strany (ako sme 

ukázali v dvoch najnovších analýzach).  

Diať sa to môže jednak kvôli neexistencii 

jasných kritérií a výberu spomedzi uchádzačov, 

ale aj tak, že kritériá sa dajú vo finále „ohnúť.“ 

V roku 2018 sme tiež uspeli s našou žalobou 

na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť. 

Tá je vlastnená čisto mestami a obcami, teda 

verejnými subjektami,no aj tak odmietala, že by 

občan mal právo pýtať sa jej na fungovanie firmy 

(vraj nespadala pod tzv. infozákon). Bratislavský 

krajský súd však potvrdil názor Transparency, že 

aj takýto typ firiem musí strpieť zvýšenú 

informačnú povinnosť.  Táto výhra tak vytvára 

dôležitý precedens pre dohľad na odstatnými 

verejnými firmami v krajine.  

  

      

 

 

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. 
 

https://transparency.blog.sme.sk/c/490050/a-velku-schrankovu-cenu-slovenska-vyhrava.html
https://transparency.blog.sme.sk/c/492672/vladna-novela-predrazi-zakazky-a-podpori-korupciu.html
https://transparency.blog.sme.sk/c/488040/primator-opakovane-podpisuje-zakazky-svojej-firme.html
https://transparency.blog.sme.sk/c/488040/primator-opakovane-podpisuje-zakazky-svojej-firme.html
https://transparency.blog.sme.sk/c/478156/most-hid-hoduje-na-envirofonde.html


SÚDY 
 
 
 
 

• Vytvorili sme interaktívnu mapu rodinných väzieb sudcov po celom Slovensku 

• Napísali sme tri blogy o práci a postavení sudcov 

• Portál otvorenesudy.sk navštívilo 499 170 návštevníkov, ktorí si dohromady prezreli 
4 225 095 stránok 

• Zverejnili sme nové hodnotenie sudcov sudcov okresných súdov 
 
 

     Turbulentná jar 2018 a volanie občianskej 

spoločnosti po dôslednom boji s korupciou sa 

najviac dotýkala oblasti justície a polície. Preto 

sme v priebehu roka monitorovali dianie 

a procesy v súdnictve. V marci sme vytvorili a 

sprístupnili interaktívnu mapu Slovenska 

s rodinnými väzbami jednotlivých sudcov. 

Ukázalo sa, že v priebehu piatich rokoch sa počet 

sudcov s príbuznými v justícii rozrástol, v roku 

2016 mal každý štvrtý sudca príbuzného 

pracujúceho na súde alebo ministerstve 

spravodlivosti. Následne sme v auguste 

analyzovali systém kontroly vyhlásení sudcov 

o príbuzných v justícii a neskôr sme prezentovali 

naše zistenia predstaviteľom Súdnej Rady SR na 

spoločnom stretnutí.   

V novembri sme zverejnili nové hodnotenie 

efektívnosti a kvality rozhodovania sudcov 

okresných súdov. Porovnaním s predchádzajúcim 

hodnotením vyplynulo, že výkon justície sa 

v niektorých ohľadoch zlepšil.  

Najmarkantnejšou zmenou bolo zvýšenie 

kvality rozhodovania vo všetkých agendách, 

najvýraznejšie v trestných veciach. Odvolacie 

súdy teda potvrdzujú vyšší počet rozhodnutí 

okresných súdov.  
   

 

    Výstupy našich aktivít sú pravidelne 

zverejňované na portáli otvorenesudy.sk, ktorý aj 

v roku 2018 patril medzi naše 

najnavštevovanejšie stránky. Dovedna naň 

v minulom roku zavítalo takmer pol milióna 

návštevníkov.  

     V druhej polovici roka sme monitorovali 

dianie okolo ústavného súdu. Voľba nových 

sudcov prešla legislatívnymi zmenami a aj vďaku 

tlaku Transparency, ostatných mimovládok 

a návrhu renomovaných právnikov, aby sa do 

vládnej novely zákona o ústavnom súde dostalo 

verejné vypočutie kandidátov na 

najvýznamnejšie sudcovské posty v krajine. 

Následné verejné vypočutia kandidátov, ktoré 

začali v januári 2019 ukázali dôležitosť verejnej 

kontroly procesu výberu nových ústavných 

sudcov, kedy sa každý mohol presvedčiť či 

konkrétny kandidát spĺňa najprísnejšie odborné, 

ale aj morálne kritériá. Téma ústavného súdu 

navyše okamžite zjednotila popredné 

mimovládne organizácie, záujem verejnosti 

a médií bol enormný. 

     V roku 2019 plánujeme pripraviť novú analýzu 

rozhodovacej činnosti Špecializovaného 

trestného súdu v korupčných prípadoch. 

Zároveň plánujeme aktualizovať interaktívnu 

mapu rodinných väzieb sudcov o aktuálne 

obdobie, a tiež monitorovať výberové konania 

v súdnictve.  

 

 

 

Oliver Fecsu | SÚDY 

 

Vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení magisterského štúdia 
získal na Právnickej fakulte UPJŠ doktorát (JUDr.). Počas štúdia absolvoval prax na krajskej 
prokuratúre a na okresnom súde. Pôsobil v súkromnom sektore v ekonomickej oblasti. 
V Transparency pracuje od roku 2018. 

https://otvorenesudy.sk/


FINANČNÉ HOSPODÁRENIE 
 
 

FIREMNÍ DARCOVIA     
ZDROJ  PROJEKT   

Open Society Institute Budapest  Seniori a seniorky proti korupcii 39 574,36 € 

Open Society Institute Budapest  Samospráva 20 359,50 € 

  Nadácia Pontis  Súdy 19 000,00 € 

Transparency International E. V.   Eurorebríček 12 000,00 € 

GlaxoSmithkline Slovakia  Zdravotníctvo 6 000,00 € 

Nadácia Pontis - MERCEDES  Whistleblowing 5 000,00 € 

UNION, zdravotná poisťovňa  Zdravotníctvo 5 000,00 € 

Oživení, o. s.   Hlasné trúby 4 665,00 € 

PFITZER LUEMBOURG SARL, org. zložka Zdravotníctvo 3 000,00 € 

Novartis Investments  Zdravotníctvo 3 000,00 € 

Genas  Zdravotníctvo 2 000,00 € 

Nadácia Pontis  Schránkové firmy 1 976,92 € 

Holandské kráľovstvo  Hlasné Trúby 1 000,00 € 

HOSPODÁRENIE     
NÁKLADY  VÝNOSY   

Spotreba materiálu 4 445,21 € Tržby z predaja služieb 13 903,33 € 

Spotreba energie  2 160,91 € Prijaté úroky 70,62  € 

Opravy a udržiavanie 0,00 € Prijaté príspevky od právnických osôb 219 873,21€ 

Cestovné 8 707,87 € Prijaté príspevky od fyzických osôb 27 866,46 € 

Náklady na reprezentáciu 1 897,29 € Príspevky z podielu zaplatenej dane 17 399,66 € 

Služby 108 062,03 € VÝNOSY SPOLU  279 113,94 € 

Mzdové náklady  101 119,18 €    

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  34 942,26 €    

Zákonné sociálne náklady 2 892,89 € HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK   

Manká a škody  25,00 € PRED ZDANENÍM 14 241,02 

Bankové poplatky 476,76 € DAŇ Z PRÍJMOV ZRÁŽKOVÁ Z ÚROKOV 0,00 € 

Ostatné dane a poplatky 10,20 €   

Ostatné pokuty a penále 133,32 €     

NÁKLADY SPOLU  264 872,92 € 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  
PO ZDANENÍ 14 241,02 €  

 
 
 
 
 
 

 
 

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  

http://www.transparency.sk/newsletter


FINANČNÉ HOSPODÁRENIE 
 
 
 
 
 
 

 

SÚVAHA   
AKTÍVA POČIATOČNÝ STAV KONEČNÝ STAV 

Dlhodobý majetok 0,00 € 0,00 € 

Peniaze v hotovosti a ceniny 1244,39 € 757,42 € 

Bankové účty 229 629,34 € 168 630,59 € 

Pohľadávky voči odberateľom 240,00 € 502,00 € 

Poskytnuté prev. preddavky 0,00 € 0,00 € 

Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 € 0,00 € 

Príjmy budúcich období 6 077,22 € 73 317,55 € 

Iné pohľadávky 83,58 € 50,00 € 

AKTÍVA SPOLU 237 274, 53 € 243 257,56 € 

       

PASÍVA   

Záväzky voči dodávateľom 1 614,06  € 1 368,98 € 

Ostatné záväzky 800,00 € 800,00 €  

Záväzky voči zamestnancom 3 610,53 € 9 089,49 € 

Ostatné záv.voči zamestnancom 0,00 € 0,00 € 

Záväzky voči SP a ZP 2 241,94 € 5 753,81 € 

Daňové záväzky 711,98 € 1 522,91 € 

Výnosy budúcich období 129 168,82 € 111 728,05 € 

Rezervný fond 20 504,13 € 20 504,13 € 

Ostatné fondy tvorené zo zisku 2 100,36 € 2 100,36 € 

Nevysporiadaný HV minulých rokov 65 774,84 €  74 403,33 € 

Záväzky zo sociálneho fondu 2 119,38 € 1 720,48 € 

PASÍVA SPOLU 237 274,53 € 243 257,56 € 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 8 628,49 € 14 241,02 €  
 
 

 

 
 
 
 

 

PODPORTE LEPŠIE SLOVENSKO  
BEZ KORUPCIE 

Pridajte sa k boju proti korupcii!  
 

transparency.darujme.sk/124  
 

https://transparency.darujme.sk/124


 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gabriel Šípoš  |  riaditeľ 
Michal Piško  |  projektový koordinátor 
Zuzana Hlávková  |  projektová koordinátorka 
Nikola Gurgoľová  |  projektová asistentka 
Eva Bilená  |  projektová koordinátorka 
Lukáš Zajac  |  projektový koordinátor 
Ľuboš Kostelanský  |  projektový koordinátor 
Oliver Fecsu  |  právnik 
Ján Ivančík  |  senior právnik 
Róbert Pakan  |  finančný manažér 
Eduard Marček  |  fundraiser 
Zuzana Grochalová  | junior fundraiserka  
Ján Hradický  |  stážista 



ĎAKUJEME DOBROVOĽNÍKOM A DOBROVOĽNÍČKAM 

 
 

Viac než 650 hodín nám v roku 2018 darovalo vyše 20 ľudí, ktorí nám pomáhali pri 

zostavovaní rebríčkov transparentnosti, organizovaní podujatí, kontrole textov. 

Zapojili sa u nás do analytických aj administratívnych činností, ale i do prekladov, 

pracovali s databázami a tiež so sociálnymi médiami. Pomohli nám s interným 

vzdelávaním, bezpečnosťou dát aj manažmentom ľudských zdrojov a vďaka nim 

sme o úroveň posunuli aj našu vizuálnu identitu.  

 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky majú pre nás neoceniteľnú hodnotu pri dopĺňaní 

nášho malého tímu. Pomáhajú nám so zadaniami a aktivitami, na ktoré nemáme 

časové ani finančné zdroje. Čas, ktorý nám venujú, predstavuje čas investovaný do 

udržateľnosti našej práce.  

 

Veľká vďaka! 

 

 

 

Karina Aira 

Karina Aira  

Nikola Bírošíková  

Jana Budajová  

Lukáš Bulla  

Barbora Bačová  

Matej Dvonč  

Marcela Gálová  

Martin Fisher  

Samuel Gonos  

Viktor Gregor  

Michal Grňo  

Lucia Haaszová  

Katarína Hukelová  

Olena Chornohuz  

Daniela Minčáková  

Emília Nanková  

Patrícia Petrová  

Linda Polakovičová  

Matej Spišák  

Michaela Štefániková 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 

827 18 Bratislava 
 

+421 905 613 779 
tis@transparency.sk  

 

transparency.sk  

facebook.com/transparency.sk 
twitter.com/transparencysk 

youtube.com/user/TISlovensko 
 

 

IČO: 31817823 
DIČ: 2021689197 

 

Všetky práva vyhradené. 


