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

Poslanie

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

Hodnoty

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

Vízia
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právnych rád a konzultácií občanom

individuálnych darcov a darkýň

aktívnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

vytlačených kusov knihy 
Moc korupcie vďaka podpore 356  
podporovateľov a podporovateliek

kusov knihy poslanej bezplatne 
knižniciam na celom Slovensku, audio 
a e-verzia dostupné zdarma.

počet publikovaných investigatívnych
a analytických blogov

miesto Slovenska spomedzi všetkých
krajín v indexe vnímania korupcie

seniorov a senoriek sa zúčastnilo podujatí 
o korupcii a falošných správach

študentov a žiakov na našich 
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Rok 2020 bol pre Slovensko prelomovým 
rokom v  boji proti korupcii. V  úvode roka vy-
vrcholila volebná kampaň, ktorej dominant-
nou témouw bol nedostatok transparentnosti 
a  nadbytok nerovnosti pred zákonom. Nová 
vládna koalícia si vo svojom programe na prvé 
miesto zvolila nápravu tohto stavu. 

Výsledky sa čoskoro dostavili. Počet obžalôb 
vystúpil na najvyššiu úroveň za poslednú 
dekádu, políciou obvinených bolo medziročne 
o  tretinu viac. Ale kľúčový bol najmä rozsah 
zatýkania. Polícia spracovala prípady bývalé-
ho špeciálneho prokurátora, dvoch bývalých 
policajných prezidentov ako dvoch desiatok 
sudcov. Do väzby zobrala aj silných podnikate-
ľov a siahla aj na politikov. 

Sme radi, že Transparency bola v tomto dôleži-
tom roku pri všetkom dôležitom. Vďaka nášmu 
dohľadu parlamentných volieb bola kampaň 
z  finančného hľadiska tou najtransparentnej-
šou v  histórii. Pri pandémii sme sa zamerali 
na dve hlavné riziká – korupciu pri covidových 
nákupoch, od respirátorov po testy, a  pod-
vody pri pandemickej pomoci podnikateľom. 
Neprekvapivo sme odhalili problémy v  oboch 
témach. Konštruktívne sme sa zapojili do kon-
troly sľubov novej vládnej garnitúry. Ostro sme 
kritizovali klientelistické menovania niektorých 
nových funkcionárov, ale na druhej strane sme 
prijali pozvanie zlepšiť výber ľudí do funkcií na 
Úrade pre verejné obstarávanie či veľkých štát-
nych firiem. Zorganizovali sme pripomienku 
proti netransparentnej zmene verejných náku-
pov, ale tiež sme sa po kontrole faktov posta-
vili za vládny postup pri bezpredmetnej kritike 
„káuz“ Lučanský či údajnej netransparentnosti 
nákupov antigénových testov. Ako jediní sme 
systematicky analyzovali kandidátov na šéfov 
prokurátorských úradov. 

Viac ako dvadsať rokov fungovania Transpa-
rency sme si pripomenuli aj vydaním knihy Moc 

korupcie o  jedinečnej histórii našej organizá-
cie. A novú kapitolu sme napísali aj zmenou ria-
diteľa. Po 11 rokoch ma na tomto poste nahra-
dil Michal Piško, bývalý novinár denníka SME, 
ktorý po príchode do Transparency pred pia-
timi rokmi pomáhal k väčšej transparentnosti 
najmä mestám a štátnym firmám. 

Ďakujem všetkým súčasným aj bývalým za-
mestnancom a  partnerom za ochotnú spo-
luprácu. Ďakujem pekne aj všetkým našim 
darcom a  podporovateľom, bez nich by sme 
zďaleka nedokázali zafinancovať všetky naše 
aktivity. Podpora malých darcov bola v  roku 
2020 rekordná - nikdy nebolo financovanie 
Transparency tak štedro podporené takým 
veľkým počtom občanov ako v minulom rok.

Želám nám, aby rok
2020 ostal skutočne
prelomovým v boji proti 
korupcii nielen z odstupom 
roka, ale aj z pohľadu 
slovenskej histórie. 

Úvod
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Voľby
Voľby

Voľby
Voľby

Voľby
Voľby
Voľby

S využitím skúseností z komunálnych (2018) a prezidentských (2019)
volieb sme uskutočnili dosiaľ najdôkladnejšiu kontrolu parlamentných 
volieb, ktoré sa konali v marci. Aj vďaka nám boli najtransparentnejšími
v novodobej histórii Slovenska. 
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Ľuboš Kostelanský | VOĽBY 

Po 15-ročnej novinárskej praxi v týždenníku 
Trenčianske noviny, denníkoch Pravda 
a Hospodárske noviny a v Tlačovej agentúre 
Slovenskej republiky pôsobí od septembra 2018 
v Transparency International Slovensko. Venuje 
sa oblastiam samosprávy a justície, ako aj 
investigatívnej činnosti.

Niekoľko mesačný permanentný tlak k otvo-
renosti a väčšej férovosti sme mohli na súpe-
rov v predvolebnom zápase vyvíjať aj napriek 
tomu, že sa nám nepodarilo získať grantové 
zdroje. Monitoring volieb sme uskutočnili 
vďaka podpore stoviek drobných darcov zís-
kaných vďaka foundraisingovej kampani.

Do kontroly volieb sa nám tým podarilo 
vtiahnuť širšiu verejnosť, čo je dôležité aj 
z  hľadiska zvyšovania celospoločenského 
povedomia o  dôležitosti témy transparent-
nosti financovania politiky. Vďaka darcovskej 
podpore sme napokon mohli mať aj ambi-
cióznejšie ciele. Dôslednejšie sme dokázali 
prešetrovať kauzy v priebehu kampane, vrá-
tane koncovky v podobe podania podnetov. 
Mohli sme tiež zrealizovať dosiaľ zrejme naj-
rozsiahlejšiu kontrolu predvolebnej reklamy 
politických strán.

Ťažiskom nášho monitoringu bolo opäť 
zhodnotenie transparentnosti kampaní 13 
preferenčne najsilnejších politických strán. 
Oznámkovali sme ich z  toho, ako kvalitne 
vedú povinné transparentné účty, informu-
jú o  pôvode financií použitých na kampaň 
i  na propagáciu pred kampaňou, ako aj za 
celkovú kvalitu kampaňovej informovanosti. 
Prvé hodnotenie sme uskutočnili na začiatku 
predvolebnej kampane s  cieľom motivovať 
strany, aby v priebehu kampane zlepšili svoju 
prax, čo sa mohlo prejaviť v  opakovanom 
hodnotení. Väčšina strán prejavila záujem 
dopadnúť čo najlepšie.

Dôležitosť témy sa nám v  celospoločenskej 
diskusii podarilo širšie presadiť aj vďaka 
tomu, že sme na dennej báze prinášali ziste-
nia o  prešľapoch pri financovaní, či ďalšom 
porušovaní volebného zákona. Zvýšená pub-
licita sa odrazila v dôvere verejnosti, ktorá sa 
na nás obracala s desiatkami podnetov. 

Zistenia sme, okrem ich publikovania, doťa-
hovali podaniami štátnej volebnej komisii či 
ministerstvu vnútra. Hľadali sme i nedostat-
ky a slabé miesta novej volebnej legislatívy, 
ktorá nepochybne zvýšila transparentnosť 
volieb. Ako jediní sme priniesli po voľbách 
komplexné analýzy aj s konkrétnymi návrhmi 
riešení. Ako prví sme dokázali merať jednot-
livé kampane a  prinášať údaje o  ich veľkos-
ti (napr. výdavky na sociálne siete). Vďaka 
zhromaždeným dátam sme kontrolovali, čo 
strany vykazovali na transparentných účtoch 
a v záverečných správach.
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Výdavky strán na kampaň  
na transparentných účtoch  
k 13. 3. 2020

Top 5 straníckych kampaní 
na Facebooku
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Veľkosť kampaní politických strán na 
sociálnej sieti Facebook za prvý mesiac 
oficiálnej predvolebnej kampane.
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COVID-19
COVID-19

COVID-19
COVID-19

COVID-19
COVID-19
COVID-19

Na začiatku koronakrízy sme sa pozreli na veľké štátne nákupy rúšok 
a respirátorov na Slovensku a v Českej republike. V tom čase bola 
situácia značne neprehľadná a ceny rástli každým dňom. 
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Z  veľkého porovnania vyplynulo, že naše 
štátne inštitúcie len pri niekoľkých nákupoch 
rúšok, respirátorov a  rýchlotestov preplati-
li oproti našim susedom milióny eur. Len za 
pomôcky chrániace tvár sme tak mohli ušet-
riť až 21,3 milióna eur (čo by boli dve treti-
ny nákladov na vybudovanie Michalovskej 
nemocnice). Ďalšie milióny sme preplatili za 
rýchlotesty. Krátko po zverejení videa vláda 
odvolala Kajetána Kičuru z pozície šéfa Štát-
nych hmotných rezerv.

Pomohli sme zastaviť aj vládny návrh radi-
kálne znížiť transparentnosť zadávania ve-
rejných zákaziek. Ako jediní sme v  analýze 
zverejnili konkrétne čísla, ktoré ukázali, že 
návrh „revolúcie v  tendroch“ stojí na vode. 
S  partnermi v  mimovládkach sme zorgani-
zovali podpisovú akciu, do ktorej sa zapojilo 
takmer 5000 ľudí. Následne dve zo štyroch 
koaličných strán zmenu v tendroch sami skri-
tizovali. Nový návrh vlády do veľkej miery 
transparentnosť vo verejných zákazkách po-
nechal.

Vyhodnotili sme prvý veľký nákup antigéno-
vých rýchlotestov na plošné testovanie na 
COVID-19. Nákup sa konal v  réžii Štátnych 
hmotných rezerv a mal hodnotu viac ako 52 
miliónov eur bez DPH. Porovnali sme ponuky 
14-tich zapojených firiem, analyzovali sme 
celý proces vyhodnotenia, pozreli sme sa na 
ceny veľkých nákupov v  zahraničí. Podozre-
nia z  klientelizmu ani neúmerne predraže-
né ceny naše preverovanie nezistili. Bývalý 
premiér Robert Fico nás však po zverejnení 
výsledkov analýzy označil za “zločineckú or-
ganizáciu.” 

Zúčastnili sme sa verejného obstarávania 
na antigénové rýchlotesty, ktoré pripravo-
valo Ministerstvo hospodárstva. Ako sme 
predpokladali, nákup bol napokon zrušený 
- zadanie obstarávania bolo (Ministerstvom 
zdravotníctva) nastavené zle. Väčšina firiem 
ponúkala pochybné výrobky s ešte otáznej-
šou dokumentáciou.

Ľukáš Zajac | COVID-19

Vyštudoval geografiu na Univerzite
Komenského v Bratislave. Od roku 2004
pracoval v mimovládnej organizácii Človek
v ohrození, kde sa venoval predovšetkým 
vzdelávacím projektom – so zameraním
na globálne vzdelávanie. Pôsobil tiež 
v medzinárodnej neziskovej organizácii 
Habitat for Humanity. V Transparency 
pracuje od roku 2018.

Slovensko (Správa štátnych hmotných rezerv SR)

Dodávateľ Jednotková cena

Lacorp
600 000 ks
respirátory FFP2  
(17. 3. 2020)

8,74 €
bez DPH

Česko (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Dodávateľ Jednotková cena

INTV
36 000 ks
respirátory FFP2  
(12. 3. 2020)

6,02 €
bez DPH

INTV
100 000 ks
respirátory FFP2  
(13. 3. 2020)

5,17 €
bez DPH

JB Pharma
90 000 ks
respirátory  
Valmy N95  
(13. 3. 2020)

5,91 €
bez DPH

JB Pharma
40 000 ks
respirátory  
Valmy N95  
(13. 3. 2020)

5,91 €
bez DPH

Slovensko nakupuje respirátory drahšie ako Česko.
Porovnanie nákupov respirátorov FFP2 / N95 
v čase koronakrízy. Zdroj: Centrálne registre
zmlúv všetkých krajín
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Samospráva
Samospráva

Samospráva
Samospráva

Samospráva
Samospráva
Samospráva

Následky pandémie koronavírusu sa výrazne odrazili aj v samospráve. 
Okrem prijímania množstva opatrení na ochranu životov a zdravia 
obyvateľov či zvýšených finančných nákladov to pre ne bola aj výzva, ako 
neznížiť štandardy verejnej kontroly. Nie všade sa to, žiaľ, darilo, na čo 
sme v prvých mesiacoch pandémie opakovane poukazovali aj my 
v Transparency.
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Na negatívnu prax reagovala na jar aj národ-
ná legislatíva, ktorá napokon zastupiteľstvá 
s  vylúčením verejnosti povolila iba v  limito-
vanej podobe a za zvýšenej transparentnosti 
(zverejňovanie materiálov, video záznamov 
aj zápisníc).

Veľkou témou boli aj protipandemické 
nákupy, ktoré sme okrem štátnych inštitúcií 
sledovali aj v  samosprávach. Dobrou sprá-
vou je, že aj napriek niekoľkým pochybným 
transakciám sme v  mestách, obciach ani 
župách nezaregistrovali žiaden prípad, čo by 
len z  diaľky pripomínal škandály v  Štátnych 
hmotných rezervách so šéfom Kajetánom Ki-
čurom, v apríli zadržaným pre korupciu. 

Rok 2020 napriek tomu nebol ani v  samo-
správach len o pandémii. V prvých mesiacoch 
žilo Slovensko predovšetkým kampaňou 
pred parlamentnými voľbami, počas ktorej 
sme opakovane poukazovali aj na zneužíva-
nie mestských priestorov či komunikačných 
kanálov na propagovanie kandidujúcich 
miestnych politikov. Vypuklým opäť bolo 
najmä zneužívanie radničných novín. Preto aj 
pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami mie-
nime pokračovať v našom projekte Hlásnych 
trúb zameranom na vyhodnocovanie objek-
tivity a  verejnoprávneho charakteru mest-
ských periodík. 

V  máji 2020 sme publikovali už aj v  poradí 
piaty rebríček transparentnosti samospráv-
nych krajov. Teší nás, že slovenské župy sú 
dnes transparentnejšie ako kedykoľvek pred-
tým. Skóre transparentnosti za dva a  pol 
roka v  priemere vzrástlo o  takmer deväť 
percentuálnych bodov na vyše 63% a v reb-
ríčku sa po prvýkrát dokázal zlepšiť každý 
z ôsmich krajov. Celkovo pritom napredovali 
až v 10 z 11 hodnotených oblastí. Naopak, aj 
z kapacitných dôvodov sme museli posunúť 
šieste vydanie rebríčka transparentnosti 100 
najväčších miest, ku ktorému sa vrátime vo 
volebnom roku 2022. 

Sme radi, že v uplynulom roku sa nám aj na-
priek pandémii podarilo úspešne zorgani-

zovať 17. ročník školenia Verejná kontrola 
samosprávy a  pokračovať tak v  prepájaní 
protikorupčných aktivistov. V  uplynulom 
roku sme pokračovali aj v poskytovaní práv-
nych konzultácií z oblasti samosprávy, ako aj 
v šírení našich rebríčkov do zahraničia. 

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.

Viac ako 40 výstupov o zlej i dobrej 
praxi v slovenských samosprávach 
sme v roku 2020 zverejnili na našom 
Facebooku.

Až 15 z nich poukazovalo na 
zneužívanie mestských zdrojov
či médií v prospech miestnych 
politikov kandidujúcich 
v parlamentných voľbách, 8 prípadov 
sa týkalo sporných rozhodnutí 
samospráv počas pandémie.

8 z 8 žúp si v najnovšom rebríčku 
transparentnosti samosprávnych 
krajov zlepšilo skóre oproti dovtedy 
poslednému porovnaniu z roku 2017.

63-percentné skóre transparentnosti 
dosiahlo v rebríčku všetkých 8 žúp 
v priemere, teda o 17 percentuálnych 
bodov viac ako v prvom hodnotení 
z roku 2011.
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška si prebral ocenenie za prvé 
miesto v rebríčku transparentnosti žúp v rámci projektu Otvorená samospráva 2020.

Župa Skôre 2020 Zmena skóre Zmena poradia

1. Trenčianska župa 76,5 % + 1,8 pb 0

2. Banskobystrická župa 68,5 % + 17,3 pb + 3

3. Košická župa 66,0 % + 18,0 pb + 5

4. Trnavská župa 64,5 % + 15,9 pb + 3

5. Žilinská župa 63,1 % + 8,0 pb - 3

6. Prešovská župa 58,2 % + 5,6 pb - 2

7. Nitrianska župa 55,7 % + 1,1 pb - 4

8 Bratislavská župa 53,7 % + 4,0 pb - 2

Výsledky rebríčka žúp 2020  
Porovnanie s rebríčkom 2017
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Justícia

Veľkým krokom vpred bolo spustenie por-
tálu prokuratura.otvorenesudy.sk, ktorý 
priniesol „open data“ z  oblasti slovenskej 
prokuratúry. Na pár klikov si tak každý môže 
vyhľadať konkrétneho prokurátora, jeho pô-
sobisko, majetkové priznania, či mediálne 
zmienky. Prehľadným spôsobom sme tiež zo-
sumarizovali dáta o stíhaní trestných činov.

Podarilo sa nám tiež aktualizovať mapu ro-
dinných prepojení na slovenských súdoch 
a  vyhodnotiť dopad nedávnych reforiem 
v oblasti výberových konaní na súdoch. 

Záver roka 2020 sa niesol v  znamení voľby 
nového generálneho prokurátora. Z  tohto 
dôvodu sme zorganizovali diskusiu za účasti 
ministerky spravodlivosti, predsedu Špecia-
lizovaného trestného súdu a predsedu Rady 
prokurátorov. Taktiež sme pozorne sledovali 
priebeh voľby a ohodnotili sme jednotlivých 
kandidátov. 

Rok 2020 sa niesol v znamení krízy, ktorá však nezasiahla iba
naše zdravie, ale aj dôveru v slovenské súdy, prokuratúru, či políciu. 
Počty medializovaných káuz naberali na obrátkach a pribúdali 
aj obrázky zatknutých osôb, ktoré nedávno stáli na popredných 
pozíciách našej justície. Pre našu organizáciu to bol ďalší dôvod 
navyše pre boj za zvyšovanie transparentnosti v tejto oblasti.

Ján Ivančík  | JUSTÍCIA

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského 
v Bratislave, v rámci programu Erasmus študoval 
aj na Helsinskej univerzite vo Fínsku. Od roku 2014 
pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárii 
TaylorWessing. V Transparency pracuje od roku 
2018 na pozícii senior právnik.

Spustili sme portál prokuratura.
otvorenesudy.sk, ktorý prináša 
viac transparentnosti do práce 
slovenskej prokuratúry.

Aktualizovali sme mapu rodinných 
prepojení na slovenských súdoch.

Publikovali sme analýzy 
o transparentnosti, efektivite 
a kvalite práce slovenskej 
prokuratúry.

Sledovali a vyhodnotili sme voľbu 
nového generálneho prokurátora.

Zorganizovali sme diskusiu o tom, 
ako zlepšiť slovenskú prokuratúru.

Portál otvorenesudy.sk navštívilo 
425 218 návštevníkov, dohromady 
prezreli 3 070 458 stránok.

Apelovali sme na posilnenie 
personálnych kapacít 
protischránkového súdu.
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Práve preto sme sa rozhodli suplovať povin-
nosť štátu a  od marca 2020 každý mesiac 
aktualizujeme zoznam prideľovaných dotácií 
v jednotlivých mechanizmoch na zmiernenie 
negatívnych dopadov krízy. 

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, 
Slovensko.Digital, Alianciou Fair-play a Inšti-
tútom pre ekonomické a  sociálne reformy 
sa nám podarilo poukázať na potenciálne 
škodlivé následky reformy, ktorá výrazným 
spôsobom zväčšovala možnosti politikov či 
úradníkov prideliť zákazky vopred vybraným 
firmám. V  závere roka 2020 sme vyzbiera-
li takmer 5-tisíc podpisov na podporu hro-
madnej pripomienky k návrhu novely zákona 
o verejnom obstarávaní.

Do úspešného konca sa nám podarilo dotiah-
nuť aj súdny spor o sprístupnenie mien osôb, 
ktoré predávali pozemky pod diaľnicou. Naj-
vyšší súd SR sa priklonil k našej argumentácii 
a  Národná diaľničná spoločnosť musela zo 
svojho odmietavého postoja upustiť. Inicio-
vali sme tiež ďalšie súdne i priestupkové ko-
nania v prípadoch, kedy dochádzalo k poru-
šovaniu práv na informácie.

Naša práca sa však zameriava aj na konkrét-
ne problémy jednotlivých občanov. V  roku 
2020 sa náš tím právnikov síce zúžil, ale na-

Každý mesiac získavame  
a zverejňujeme zoznam dotácií 
prideľovaných na odstránenie 
následkov koronakrízy.

Pripravili sme hromadnú 
pripomienku k novele zákona 
o verejnom obstarávaní.

Poskytli sme vyše 100 právnych 
odporúčaní občanom.

Uspeli sme v súdnom spore 
s Národnou diaľničnou 
spoločnosťou o sprístupnenie 
mien osôb, ktoré predávali 
štátu pozemky pod diaľnicou.

Prístup
k informáciám
Riadne uplatniteľné právo na informácie je základným nástrojom 
verejnej kontroly. V čase pandemickej krízy, ktorá nás v roku 2020 
zastihla, to platí ešte viac než kedykoľvek predtým. 

priek tomu sme rozdali viac ako 100 právnych 
usmernení, či odporúčaní v  oblasti prístupu 
k informáciám a verejnej kontroly.
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Whistleblowing
Whistleblowing

Whistleblowing
Whistleblowing

Whistleblowing
Whistleblowing
Whistleblowing

Efektívnejšiu ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. 
whistleblowerov mala od roku 2019 zaručovať novela zákona zriaďujúca 
nový úrad na ich ochranu. Fungovať mal od konca roka 2019, nedočkali 
sme sa ho ani v decembri 2020. Minulá vláda nedokázala zvoliť vedenie 
úradu, tá súčasná akoby nevedela, či úrad vôbec chce. 
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Whistleblowing

13 osôb získalo inštitucionálnu 
ochranu proti strate zamestnania 

vyplatená historicky prvá odmena 
oznamovateľovi protispoločenského 
konania na pracovisku (3150 eur) 

35,8 % občanov by nahlásilo 
protispoločenskú činnosť, ak by 
sa s ňou stretli na pracovisku

36,9 % občanov vie o existencii 
zákona na ochranu ohlasovateľov 
protispoločenskej činnosti

Aj napriek programovému vyhláseniu, 
v  ktorom jeho sfunkčnenie vyslovene spo-
mína. Záväzok sme poslancom a  poslanky-
niam v parlamente pripomínali, no odozvou 
bolo len otvorenie diskusie o kompetenciách 
úradu - či ich rozšíriť o kontrolu majetkových 
priznaní verejných činiteľov. 

Rozbehnutie úradu sa tým presunulo na 
druhý polrok 2021. Inšpektoráty práce opäť 
nedostatočne suplovali agendu ochrany 
oznamovateľov. Pandemická situácia ovplyv-
nila aj situáciu tých, ktorí sa ozvali proti neka-
lostiam na pracovisku - podľa informácií od 
whistleblowerov, s  ktorými sme spolupra-
covali, sa lehoty na preverovanie podnetov 
predlžovali.

Nový úrad bude mať čo doháňať. Znalosť 
o  tom, že máme na Slovensku zákon, ktorý 
poskytuje ochranu pred stratou zamestnania 
u obyvateľstva Slovenska medziročne klesla. 
Ochota podávať podnety na pracovisku sa 
zvýšila len minimálne. Príčiny neochoty a níz-
keho povedomia možno hľadať aj v nedôvere 
v prešetrenie oznámení zodpovednými inšti-
túciami. 

Nefunkčnosť whistleblowingu ilustrovali aj 
dáta, ktoré sme získali prokuratúry. Počas 
6-tich rokov od zavedenia zákona do praxe 
ho nik zo zamestnancov Generálnej pro-
kuratúry nevyužil. Nulovú bilanciu majú aj 
krajské prokuratúry. Nulový počet podnetov 
zo strany prokurátorov na ich pracoviskách 
len dokresľuje nedávne výpovede mnohých 
uchádzačov na post šéfa Generálnej proku-
ratúry, ktorý mali problém vysvetliť, prečo 
sa proti nekalostiam takmer nik verejne ne-
ozval. V takejto atmosfére má mnoho poten-
ciálnych oznamovateľov oprávnené obavy, 
že ich oznámeniami sa nebude nik zaoberať.
Dobrá správa: vyplatená odmena minister-
stvom spravodlivosti Rastislavovi Šalingovi 
za nahlásenie korupcie kolegu z  Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva. Súd ho 
odsúdil za zneužívanie právomoci verejného 
činitela - po 4 rokoch policajného vyšetrova-
nia od podania podnetu. 

Našu prax s advokáciou za legislatívnu ochra-
nu sme zdieľali s kolegami z Českej republiky 
aj z  krajín juhovýchodnej Európy. Diskusie 
a vzdelávanie o whistleblowingu sme tak ako 
mnoho ďalších aktivít presunuli do online 
priestoru. Videá a záznamy o whistleblowin-
gu si v uplynulom roku pozreli tisícky ľudí.

Zuzana Grochalová | WHISTLEBLOWING 

Vyštudovala kulturológiu na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, tri semestre strávila 
v zahraničí. Pracovala v neziskovom sektore na 
pozíciách koordinátorky štipendijných programov 
a špecialistky komunikácie. V Transparency pracuje 
od roku 2018 ako junior fundraiserka a projektová 
koordinátorka.

Dobrá správa: vyplatená 
odmena ministerstvom 
spravodlivosti Rastislavovi 
Šalingovi za nahlásenie 
korupcie kolegu 
z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 
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Polícia

Ombudsman

Ombudsman

Nevie

Žiadne

Justícia

Mimovládne organizácie
alebo iné združenie

Odbory

46 %

29 %

2017

nevie (nečítaná možnosť) nieáno

2019

12 %

12 %

10 %

9 %

3 %

10 %

50 %

12 %

24 %

12 %

8 %

10 %

6 %

3 %

Dôvera voči inštitúciám
pri nahlasovaní korupcie klesá  
Zdroj: Eurobarometer

Takmer dve tretiny ľudí netušia, že 
nahlasovateľov korupcie chráni zákon 
Existuje v SR zákon, ktorý chráni oznamovateľov korupcie pred 
stratou zamestnania? Zdroj: prieskumy agentúry FOCUS

0 %

20 %

máj 2016 september 2018 december 2019

40 %

60 %

jún 2020
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Finančné
hospodárenie

hospodárenie

hospodárenie
Finančné

Finančné
hospodárenie
Finančné
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Zdroj Projekt Suma

European Social Fund / OP Efektívna  
verejná správa

Podpora angažovanosti občanov  
a otvorenosti miestnych samospráv

135 282,03 €

Active Citizen Fund Kam tečú naše peniaze? 35 547,27 €

Open Society Foundation - Stronger roots
Developing the constituencies and in-
creasing support from individual donors

17 856,00 €

OSIFE - Open Society Initiative for Europe
Closing transparency gaps exposed by 
corona pandemic

16 921,91 €

Pontis nezisková organizácia Otvorené súdy 16 000,00 €

OSIFE - Open Society Initiative for Europe Seniors against corruption 12 634,95 €

Holandské kráľovstvo Otvorené súdy 10 000,00 €

CEELI Institut, o.p.s
Fighting Corruption in Central 
and Eastern Europe

2 572,35 €

Kanadské veľvyslanectvo Otvorené súdy 2 000,00 €

Náklady Suma

Spotreba materiálu 7 692,07 €

Spotreba energie 1 705,94 €

Opravy a udržiavanie -

Cestovné 748,05 €

Náklady na reprezentáciu 8,40 €

Služby 88 037,14 €

Mzdové náklady 149 984,35 €

Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie

52 208,80 €

Zákonné sociálne náklady 5 327,81 €

Odpísané pohľadávky -

Bankové poplatky 372,28 €

Iné ostatné náklady -

Náklady spolu 306 084,84 €

Výnosy Suma

Tržby z predaja služieb 2 140,00 €

Iné ostatné výnosy -

Prijaté príspevky  
od právnických osôb

153 854,58 €

Prijaté príspevky  
od fyzických osôb

49 869,66 €

Príspevky z podielu  
zaplatenej dane*

13 101,68 €

Dotácie 52 766,17 €

Výnosy spolu 271 396,09 €

Hospodársky výsledok  
pred zdanením celkom

- 34 688,75 €

Daň z prijmov zrážková z úrokov 0

Hospodársky výsledok 
po zdanení

- 34 688,75 €

Firemní darcovia a donori 
prijaté prostriedky v roku 2020

Hospodárenie

*rozdiel v číslach je v čase zaúčtovania do prislušného roku - časť 2 % dobiehala ešte v roku 2021
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Výnosy Transparency
v roku 2020

   2140 €

   52 766 €

   49 534 €

   153 855 €    

   13 102 €   

Dotácie

Prijaté príspevky
od fyzických osôb

Tržby z predaja služieb
Príspevky z podielu 

zaplatenej dane

Prijaté príspevky
od právnických osôb

Podiel zdrojov od Open Society Foundation 
na financovaní Transparency v roku 2020

223 983,23 €47 412,86 €

   Ostatné zdroje (81 %)

   Open Society Foundation (19 %)
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Aktíva Počiatočný stav Konečný stav

Dlhodobý majetok 0,00 € 0,00 €

Peniaze v hotovosti a ceniny 2124,70 € 1153,66 €

Bankové účty 145 450,68 € 164 854,22 €

Pohľadávky voči odberateľom 0,00 € 1026,55 €

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

Pohľadávky voči zamestnancom 12,25 € 0,00 €

Príjmy budúcich období 137 244,29 € 16 457,23 €

Iné pohľadávky 0,00 € 0,00 €

Aktíva spolu 284 831,92 € 183 491,66 €

Pasíva Počiatočný stav Konečný stav

Záväzky voči dodávateľom 5 534,25 € 8 998,76 €

Ostatné záväzky 0,00 € 0,00 €

Záväzky voči zamestnancom 10 009,64 € 10 177,50 €

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

Záväzky voči SP a ZP 5 143,56 € 5 289,54 €

Daňové záväzky 1 431,98 € 1 607,35 €

Výnosy budúcich období 105 598,94 € 35 089,60 €

Rezervný fond 20 504,13 € 20 504,13 €

Ostatné fondy tvorené zo zisku 90 769,35 € 90 769,35 €

Nevysporiadaný HV minulých rokov 0,00 € 44 092,24 €

Záväzky zo sociálneho fondu 1747,83 € 1 651,94 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 44 092,24 € - 34 688,75 €

Pasíva spolu 284 831,92 € 183 491,66 €

Súvaha

Buďte informovaní o boji
proti korupcii emailom!

Najnovšie blogy, analýzy, kauzy či víťazstvá
budete mať vo svojej schránke ako prví!

transparency.sk/newsletter

NEWSLET TER TR ANSPARENC Y
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Štruktúra prijatých darov  
pre Transparency
2016 - 2020

   2 % z daní

   dary - fyzické osoby

   dary - právnické osoby

Dary - právnické osoby

2016 2017 2018 2019 2020

137 202 €

159 809 €

202 701 €

258 729 €

181 679 €

216 488 €

164 081 € 219 873 € 116 718 € 153 855  €

22 587 € 23 057 € 27 866 € 36 778 € 49 534 €

19 € 15 563 € 10 989 € 28 183 € 13 102 €

Dary - fyzické osoby

2 % z daní

Podiel príjmov zo zahraničia 
na celkových výnosoch Transparency
2015 - 2020

   zahraničné zdroje   ostatné zdroje

2015 2017 2018 2019 20202016

110 621 € 201 515 € 162 402 €

62 529 €

96 629 €

77 599 €

99 856 €

91 532 €

197 956 €

96 817 €

85 853 € 299 768 €
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Gabriel Šípoš   riaditeľ
Michal Piško  projektový koordinátor
Eva Demková  projektová koordinátorka
Lukáš Zajac   projektový koordinátor
Veronika Šulková   stážistka
Ľuboš Kostelanský  projektový koordinátor
Janka Remešová  projektová asistentka
Ján Ivančík   senior právnik
Róbert Pakan  finančný manažér
Eduard Marček  fundraiser
Zuzana Grochalová junior fundraiserka 

SPRÁVNA RADA

Martin Šuster  predseda
Samuel Spáč  člen
Ladislav Orosz  člen
Pavol Baboš  člen 

Zľava: Eva Demková, Eduard Marček, Ľuboš Kostelanský, Zuzana Grochalová, Gabriel 
Šípoš, Lukáš Zajac, Michal Piško, Nikola Gurgoľová, Oliver Fecsu, Róbert Pakan, Ján Ivančík
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Karina Aira
Nikola Bírošíková
Jana Budajová
Zuzana Drexlerová
Martin Fischer
Marcela Gálová
Lucia Holásková
Viktor Hrtánek 
Tichomír Jenkut
Elizabeth Kálusová
Adrián Kocián
Katarína Kubíčková
Hajnalka Németh
Ivan Latka
Matúš Matúška
Daniela Minčáková
Branislav Pasic
Nadežda Palušová

Vyše 1300 hodín, svoju expertízu, zanietenie, 
energiu i  nadšenie pre vec nám v  roku 2020 
darovalo viac ako 60 ľudí. Počas pandemické-
ho roku boli s nami v spojení najmä na diaľku, 
no o  to intenzívnejšie. Pomáhali nám zbierať 
a  analyzovať dáta, tvoriť a  vyhodnocovať in-
ternú stratégiu organizácie aj crowd-funding 
kampaň, organizovať a  propagovať podujatia 
v online a offline priestore. Zapojili sa u nás do 
kancelárskych aj administratívnych činností, 
ale i do prác s textom a prekladov. Pracovali so 
sociálnymi sieťami, venovali svoj čas a expertí-
zu aj formou právneho poradenstva. Ruku pri-

ložili k dielu i pri zabezpečovaní IT bezpečnosti 
a údržbe IT zariadení, aj pri kontrole verejných 
prostriedkov. Zúčastnili sa nášho interného 
vzdelávania. Vďaka ich pomoci sme dostali 
naše výstupy k širšiemu okruhu ľudí.

Pri dopĺňaní nášho malého tímu majú pre nás 
dobrovoľníci a  dobrovoľníčky hodnotu, ktorú 
nedokážeme vyčísliť. Pomáhajú nám s činnos-
ťami a  zadaniami, na ktoré nemáme finančné 
ani časové zdroje. Čas, ktorý nám venujú, pred-
stavuje dar, ktorý nám poskytnú ako investíciu 
do udržateľnosti našej práce. 

Ďakujeme dobrovoľníkom 
a dobrovoľníčkam

Michal Prokop Grňo
Petra Rýchliková
Simona Smoľáková
Simona Stiblová
Michaela Štefániková
Emília Valová
Marianna Vítková
Maruška Žilinčíková
Juraj Bádal
Romana Borzová 
Michal Csonga 
Tatiana Fenušková 
Kristián Földes 
Viktor Gregor 
Katarína Hukelová
Vladimír Janíček 
JANÍČEK LEGAL, s. r. o.

Kristína Ježíková
Ema Krčová 
Patrik Kovačovič
Adam Lazar
Soňa Kyselová
Terézia Ležovičová
Dominik Mecko
Simona Nitryová
Monika Páleníková
Nikola Pindjáková
Tomáš Razgyel
Dana Seman Bobulská
Laura Sroková
Mária Strejčková
Zuzana Švecová
Viktoria Vaňová
Linda Zuzčáková

Veľká vďaka!

Ďakujeme
za grafické
spracovanie 
výročnej
správy nášmu 
dobrovoľníkovi 
Jakubovi 
Šarvaicovi
z Pomasle
Studio
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Transparency International Slovensko 
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827 18 Bratislava

+421 905 613 779
tis@transparency.sk 

transparency.sk

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

youtube.com/user/TISlovensko
instagram.com/transparencysk

linkedin.com/company/transparency-international-slovakia
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DIČ: 2021689197


