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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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v dobrovoľníckom tíme

individuálnych darcov a darkýň 
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Novinárska cena 2021

Podarilo sa nám získať Novinársku cenu za rok 2021, 
a to za sériu analytických článkov o podvodoch koronadotáciách
a verejnej kontrole aj prostredníctvom online registra dotácií 
určených na boj s ekonomickými dôsledkami pandémie.
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Rok 2021 nebol z hľadiska boja proti korupcii 
rozhodne nudný. Nielen pre výmeny na čelných 
pozíciách na prokuratúre či v polícii, pokračujú-
ce i stopnuté vyšetrovania či otváranie dôleži-
tej legislatívy. Nové výzvy i riziká opäť prináša-
la aj pokračujúca koronakríza, čo sa odrazilo aj 
na zábere Transparency.

Témou číslo 1 sa pre nás v roku 2021 stala kon-
trola koronadotácií. Pre nízku transparentnosť 
ich prideľovania sme začali od rôznych rezortov 
žiadať a zverejňovať datasety už od začiatku 
pandémie. Analýzou dát sme zároveň odhalili 
aj viacero podozrivých či zjavne podvodných 
žiadostí.

Či už išlo o prievidzský hotel Magura, bojnický 
penzión Zefír, bratislavských poslancov, spolu-
majiteľa hokejového Slovana a ich rodinný zlatý 
vláčik alebo milióny pre brigádnickú schránku 
s pravdepodobnými bielymi koňmi v pozadí. 
Len v týchto prípadoch išlo o dotácie za vyše 
6 miliónov eur, z ktorých časť bola po zverej-
není našich zistení stopnutá alebo vrátená. 
Všade padli aj trestné oznámenia. Údaje o štát-
nej pomoci za miliardy sme spolu s OZ Alvaria 
začali systematicky zverejňovať aj v online apli-
kácii Koronadotácie. 

Energiu sme venovali aj kontrole personálnych 
výmen v štátnom aparáte. Vláda totiž za sľubmi 
o odpolitizovaní a sprofesionalizovaní verejnej 
správy cez transparentné výberové konania 
zaostala. Rok 2021 bol po dlhom období ale aj 
rokom zlepšenia Slovenska v globálnom rebríč-
ku vnímania korupcie zostavovanom centrálou 
Transparency. Slovensko sa posunulo o štyri 
pozície na 56. miesto zo 180 krajín. Za zlepše-
ním vidno najmä zvýšené úsilie polície a proku-
ratúry pri odhaľovaní a stíhaní korupcie.

Objavovali sa však aj snahy o obmedzenie ve-
rejnej kontroly. Takým bola prvá verzia novely 
zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala 

posúvaním limitov pre voľné prideľovanie zá-
kaziek dostať spod dohľadu až miliardu eur 
ročne. Spolu s ďalšími mimovládkami a tlakom 
verejnosti sa nám podarilo novelu stopnúť. Na 
jeseň ju nahradila kompromisná verzia, ktorá 
nákupy bez súťaže a možnosti námietok obme-
dzila miernejšie.

Verejný tlak zabral aj pri zmluve na nákup 
ruskej vakcíny Sputnik V, ktorú ministerstvo 
zdravotníctva napokon dva mesiace od našej 
prvej infožiadosti zverejnilo. 

V roku 2021 sa nám podarilo otvoriť aj dôležitú 
spoločenskú tému, ktorou je etické nakupova-
nie v cestovnom ruchu. Na portáli KtoVlastni.
sk sme zhromaždili údaje o skutočných vlast-
níkoch 900 hotelov, lyžiarskych stredísk, akva-
parkov, termálnych kúpalísk či golfu. 

Uplynulý rok bol dynamický aj pre organizá-
ciu. Transparency po 11 rokoch opustil jej dl-
horočný riaditeľ Gabriel Šípoš, ktorý sa rozho-
dol bohaté skúsenosti s bojom proti korupcii 
uplatniť na medzinárodnej úrovni. 

Do roku 2022 sme vstúpili s 8 zamestnancami 
a rozpočtom 285-tisíc eur. Činnosť Transparen-
cy podporilo vyše 400 individuálnych darcov a 
70 dobrovoľníkov, našich školení sa zúčastnili 
stovky aktívnych občanov. Vďaka patrí aj inšti-
tucionálnym a firemným donorom, ktorí nás  
v boj proti korupcii, plytvaniu a zneužívaniu 
moci podporili.

Úvod
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Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo

Dáta o vyše 180-tisíc prijímateľoch štátnej pomoci sme zverejnili 
v online registri koronadotácií 

Analyzovali sme faktúry v 12 najväčších slovenských nemocniciach
za posledných päť rokov v hodnote dovedna za 2,94 miliardy eur

23,6% respondentov sa v polovici mája 2021 stretlo vo svojom okolí
s prípadmi ľudí, ktorí sa predbiehali pri očkovaní proti Covid-19

Zdravotníctvo
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Z kontroly nákupov zdravotníckych pomô-
cok sme sa počas druhého roka pandémie 
preorientovali predovšetkým na kontrolu 
koronadotácií. Štát na pomoc poškodeným 
podnikateľom a zamestnancom vyčlenil mi-
liardy eur, no často bez dostatočnej verejnej 
kontroly. V Transparency sme si preto začali 
od ministerstiev tieto údaje systematicky 
pýtať a zverejňovať, v septembri 2021 sme 
spolu so združením Alvaria spustili aj unikát-
ny online register koronadotácií s vyše 180-
tisíc príjemcami. 

Ministerstvo hospodárstva či Ústredie práce 
sme upozornili aj na desiatky potenciálne 
problematických žiadostí, pričom vo via-
cerých prípadoch dovedna za vyše 6 milió-
nov eur sme iniciovali aj trestné oznámenia 
pre podvody. Či už išlo o prievidzský hotel 
Magura, bojnický penzión Zefír, bratislav-
ských mestských poslancov, spolumajiteľa 
hokejového Slovana a ich rodinný zlatý vláčik 
alebo milióny pre brigádnickú schránku  
s pravdepodobnými bielymi koňmi v pozadí. 

Aj tento tlak nepochybne prispel k vyššej 
aktivite štátu pri kontrolách a vymáhaní po-
dozrivých dotácií. Z hľadiska transparentnos-
ti však štátna pomoc zostala v niektorých 
prípadoch mimo kontroly aj napriek našej 
snahe. Išlo predovšetkým o štátnu Eximban-

ku a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, 
ktoré údaje o prijímateľoch štátnej pomoci 
vo forme koronaúverov a bankových záruk 
odmietli sprístupňovať úplne. V prípade 
Eximbanky sme sa preto obrátili aj na súd.

Zvýšenú pozornosť sme počas pandémie na-
ďalej venovali aj oblasti zdravotníctva. A to 
nielen pri prijímaní zdravotníckych manažé-
rov či tlaku na transparentnosť pri zdravot-
níckych nákupoch vrátane ruskej vakcíny 
Sputnik V. Sústredili sme sa aj na kontrolu 
pravidiel pri očkovaní proti Covid-19. Nami 
zadávaný reprezentatívny prieskum verejnej 
mienky už v polovici mája 2021 potvrdil, že 
s predbiehaním pri očkovaní sa vo svojom 
okolí stretla až štvrtina respondentov.

V decembri 2021 sme zverejnili veľkú analý-
zu nákupov dvanástich najväčších nemocníc 
za posledných päť rokov. Zistili sme, že medzi 
ich top dodávateľmi so zákazkami dovedna 
za takmer tri miliardy figurujú aj oligarcha, 
biely kôň či schránka. Medzi nimi napríklad 
aj firma DCX spol s.r.o., ktorá v januári 2020 
skončila u českého občana Pavla Sedláka s tr-
valým bydliskom na mestskom úrade v Zruči 
nad Sázavou. Toho označil portál investiga-
ce.cz za „česko-slovenskú extraligu bielych 
koní”.

V kontrole zdravotníctva pokračujeme aj  
v roku 2022, kedy plánujeme zverejniť na-
príklad publikáciu o výberových konaniach  
v rezorte. 

Lukáš Zajac | ZDRAVOTNÍCTVO

Po štúdiu regionálnej geografie na Univerzite 
Komenského v Bratislave pôsobil v mimovládnej or-
ganizácii Človek v ohrození a neskôr v medzinárod-
nej neziskovke Habitat for Humanity. Od roku 2018 
pôsobil v Transparency ako projektový koordinátor.
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Samospráva
Samospráva
Samospráva
Samospráva

Takmer 30 výstupov o zlej i dobrej praxi v slovenských samosprávach
sme v roku 2021 zverejnili na Facebooku. 

11 videomanuálov o verejnej kontrole samospráv sme zverejnili
na Youtubovom kanáli a v sekcii Transparency Akadémia. 

Vyše 220 účastníkov sme privítali na seminároch 
a školeniach k témam zo samosprávy

Meno svojho župana poznali rok do regionálnych volieb necelé 
dve tretiny obyvateľov Slovenska

Samospráva
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Komunálne a regionálne voľby sa 
v tomto roku prvýkrát uskutočnia 
naraz. Voliči tak v jediný deň zveria 
stovky kľúčových kompetencií a zhruba 
7,5 miliárd eur ročne takmer tritisíc 
primátorom a starostom, 8 županom 
a dovedna vyše 21-tisíc poslancom. 
Náš tím už preto aj v predvolebnom 
roku 2020 zameral časť pozornosti na 
témy transparentnosti, efektívnosti 
a férovosti v samospráve. 

Za jeden z príbehov roka v samospráve 
možno nepochybne označiť problémy s prí-
mestskou autobusovou dopravou v Brati-
slavskom kraji. Župe sa tu na rozdiel od po-
kusov v iných regiónoch podarilo usporiadať 
reálnu súťaž a dosiahnuť významnú úsporu. 
Na bezproblémové prebratie celého kolosu 
novou spoločnosťou však napokon zostalo 
málo času a tá včas nedokázala zabezpečiť 
dostatok vodičov.

V Transparency sme sa preto pozreli, ako sú 
na tom so súťažami na poskytovateľov prí-
mestskej autobusovej dopravy aj v ďalších 
krajoch. Náš záver, žiaľ, veľmi potešiteľný 
nebol. So značnými ťažkosťami i meškania-
mi sa borili takmer všetky župy, v niektorých 
prípadoch aj za cenu riskovania neplatnosti 
zmlúv. Samostatnú analýzu sme venovali si-
tuácii v Košickej župe, kde narýchlo a prob-
lematicky zorganizovaná súťaž dokázala pri-

tiahnuť len dovtedajších dopravcov.

Problémy samosprávy sme mapovali aj cez 
prieskumy verejnej mienky. Ukázali naprí-
klad to, že primátorom dôverovalo 2,5-krát 
viac ľudí ako vláde, svojho župana rok pred 
regionálnymi voľbami nepoznala vyše tre-
tina obyvateľov krajov a že riziká korupcie  
v samospráve ľudia vnímali najmä v oblas-
tiach prideľovania dotácií, predaja majetku 
a pri nákupe tovarov a služieb. 

V miestnej samospráve sme energiu veno-
vali predovšetkým téme zneužívania radnič-
ných novín časťou úradujúcich primátorov 
na predvolebnú kampaň za verejné peniaze. 
Zorganizovať sa nám podarilo už 18. ročník 
seminára Verejná kontrola samosprávy, 
vďaka ktorému dokážeme prepájať miest-
nych aktivistov navzájom, ale aj s expertami. 
Toto snaženie sme podporovali aj vydávaním 
online manuálov a organizovaním diskusií na 
témy možností občianskej kontroly od práva 
na informácie, cez sledovanie rizikových fak-
torov v obstarávaní až po zapájanie kontrol-
ných a vyšetrovacích orgánov. Naďalej sme 
pokračovali aj v poskytovaní právnych kon-
zultácií a v šírení našich rebríčkov transpa-
rentnosti samospráv do zahraničia, aktuálne 
do Kosova. 

Samospráva je pre nás kľúčovou témou aj vo 
volebnom roku 2022. Popri analýze objek-
tívnosti radničných novín postupne predsta-
víme aj nové rebríčky transparentnosti žúp  
a miest a monitorovať budeme aj predvoleb-
nú kampaň. 

Michal Piško | SAMOSPRÁVA

Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Den-
níku 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.

10 Výročná správa 2021
Transparency International Slovensko

Samospráva



Justícia a prístup 
k informáciám

Rok 2021 bol rokom boja za zlepšenie prístupu k informáciám. 
Hneď v jeho úvode sme zosumarizovali desať rokov účinnosti zákona 
o slobode informácií a poukázali sme na nedostatky, ktoré treba 
čo najskôr odstrániť. Novela tohto zákona je aj v programovom 
vyhlásení vlády, no napriek tomu sme sa jej nedočkali. Transparency 
však vo výraznej miere prispela k zlepšeniu kontroly verejných firiem, 
a to prostredníctvom rozsudku proti SPP, v ktorom Najvyšší súd 
SR skonštatoval, že táto firma hospodári s verejnými prostriedkami. 
Ide o významný rozsudok s ďalekosiahlymi následkami. 

V oblasti prístupu k informáciám sme taktiež 
vykonali veľkú analýzu zverejňovania ma-
jetkových priznaní na samosprávnej úrovni. 
Závery boli nemilé – pri dvoch pätinách 
miest sme identifikovali porušenie zákona.  

V našom tlaku sme ale neustali a vyhrali 
sme aj bitku za zverejnenie zmluvy na nákup 
vakcín Sputnik. Rovnako neoblomne sme 
viackrát rokovali s ministerstvom spravodli-
vosti na tému plánovanej novelizácie infozá-
kona.

V oblasti prokuratúry a justície sa najvýznam-
nejšie zmeny diali hneď na začiatku roka. Ako 
jediná mimovládka na Slovensku sme nielen 
kontrolovali priebeh voľby špeciálneho pro-
kurátora, ale jednotlivých kandidátov sme 
aj zhodnotili a dali svoje odporúčanie. Ne-
zaostali sme ani v kontrole a po sporných 
rozhodnutiach Generálnej prokuratúry SR 
sme volali po objasnení. Podarilo sa nám tiež 
mierne vylepšiť a doplniť portály otvorene-
sudy.sk a prokuratura.otvorenesudy.sk, pri 
ktorých nás veľké zmeny čakajú v roku 2022.

Ján Ivančík | JUSTÍCIA  | VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

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.

„Transparentné informovanie  
o efektívnom vynakladaní verejných 
prostriedkov na platy a odmeny členov 
orgánov SPP nie je len v záujme štátu 
ako jediného akcionára, ale aj vo 
verejnom záujme."

Marián Trenčan, Miroslav Gavalec a Igor Belko,
sudcovia Najvyššieho súdu SR, december 2020
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https://transparency.sk/sk/zverejnovanie-zmluv-ma-desat-rokov-infozakon-potrebuje-upgrade/
https://transparency.sk/sk/statne-firmy-nestoja-mimo-verejnej-kontroly/
https://transparency.sk/sk/statne-firmy-nestoja-mimo-verejnej-kontroly/
https://transparency.sk/sk/dve-patiny-miest-porusuju-zakon-a-nezverejnuju-majetky-poslancov/
https://transparency.sk/sk/dve-patiny-miest-porusuju-zakon-a-nezverejnuju-majetky-poslancov/
https://transparency.sk/sk/zmluva-na-sputnik-je-verejna-obciansky-tlak-mal-zmysel/
https://transparency.sk/sk/organizacie-ziadaju-ministerstvo-spravodlivosti-aby-prijalo-ich-navrhy-k-infozakonu/
https://transparency.sk/sk/organizacie-ziadaju-ministerstvo-spravodlivosti-aby-prijalo-ich-navrhy-k-infozakonu/
https://transparency.sk/sk/hodnotime-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-preco-by-daniel-lipsic-nemal-uspiet/
https://transparency.sk/sk/rusenia-obvineni-volaju-po-jasnom-zdovodneni-pred-verejnostou/


Verejné obstarávania 
a výberové konania

Aj po zmene vlády v roku 2021 zostal v programovom vyhlásení nového 
kabinetu záväzok zlepšovať kontrolu verejných obstarávaní a zlepšiť 
procesy výberu vrcholového manažmentu prostredníctvom otvorených 
výberových konaní. Obe oblasti sme v Transparency počas celého roka 
pozorne sledovali a musíme konštatovať, že vláda svoje záväzky plnila iba 
z menšej časti. 
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Z celej plejády verejných nominácií je treba 
zmieniť najmä výber nového šéfa korupč-
nými škandálmi poznačeného Slovenského 
pozemkového fondu, kde premiér napokon 
priamo dosadil bývalého poslanca OĽaNO 
Jána Marosza, ale aj netransparentné vý-
berové konanie na šéfa Protimonopolného 
úradu. Pri tomto výberovom procese bolo 
TIS počuť naozaj silno a práve vďaka nášmu 
tlaku sa podarilo do procesu vniesť aspoň 
trochu transparentnosti formou verejného 
vypočutia. Uspokojivé výsledky nepriniesla 
ani diskusia o odpolitizovaní voľby šéfa RTVS. 

V otázkach verejného obstarávania bol rok 
2021 skutočne kľúčový. Do popredia sa do-
stala kontroverzná novela zákona o verej-
nom obstarávaní, ktorá posúvaním limitov 
pre voľné prideľovanie zákaziek pôvodne 
vytesnila z verejnej kontroly až miliardu eur 

ročne. Spolu s ďalšími mimovládkami sme 
proti takémuto návrhu zorganizovali hro-
madnú pripomienku, ktorú podporilo takmer 
päťtisíc občanov. Aj na základe nášho tlaku 
v závere roka prešla kompromisná verzia, 
ktorá síce limity nákupov bez riadnej súťaže 
zvýšila, avšak nie tak drasticky ako navrhoval 
pôvodný zámer. 

Pozreli sme sa aj na to, ako župy obstarávajú 
hromadných dopravcov, a identifikovali sme 
hneď niekoľko nedostatkov. Od ošemetných 
predlžujúcich klauzúl cez problémy s nedo-
statkom vodičov až po slabú zmluvnú ga-
ranciu zabezpečenia dopravnej obslužnosti 
v krízových situáciách. Následne sme sa ve-
novali problémom pri košickom obstarávaní, 
ktoré charakterizovala časová nepriprave-
nosť, aj pomoc od kontroverzného právnika. 

Kraj Stav súťaže
Pôvodný 
dopravca

Výsúťažený
dopravca

Zmluvné
obdobie

Predpokladaná 
hodnota zákazky 
bez DPH

Vysúťažená
cena bez DPH

Bratislavský Ukončená Slovak Lines ARRIVA

2021 - 2031 
(možnosť 
predĺženia do 
2036)

388 692 228 € 334 039 143 €

Nitriansky Ukončená ARRIVA ARRIVA

2015 - 2025 
(možnosť 
predĺženia do 
2030)

334 167 676 € (10 
rokov); 501 251 
513 € (15 rokov)

304 815 109 € 
(na 10 rokov do 
2025)

Košický
Prípravné trhové 
konzultácie 
(od 10/21)

eurobus;
ARRIVA; Kacot

– – – –

Prešovský

Predbežné
oznámenia
o pripravovanom 
VO (10/21)

SAD Prešov; 
SAD Poprad; 
SAD Humenné;
Bus Karpaty

– – – –

Trnavský

Trnava ukončené 
(01/21), napadnu-
té ÚVO; Dunajská 
Streda a Záhorie: 
otváranie ponúk 
(3/22)

ARRIVA; SAD
Dunajská Streda; 
SKAND Skalica

ARRIVA (región 
Trnava)

3 roky (Trnava); 
5 rokov ostatné 
regióny

115 862 158 € (z 
toho Trnava 50 
512 387 €)

Trnava
50 512 387 € 

Trenčiansky
Prípravné trhové
konzultácie (od 
10/2020)

SAD Trenčín; 
SAD Prievidza

– – – –

Žilinský

Horné Považie, 
Kysuce a Turiec: 
predkladanie 
ponúk (8-9/2021);
Orava a Liptov: 
predkladanie 
ponúk (11/21)

ARRIVA; 
SAD Žilina

– 10 rokov 434 210 785 € –

Bansko-
bystrický

10 regiónov: 
predkladanie 
ponúk (pôvodne 
do 9/21 - pre 
námietky stále 
otvorené)

SAD Zvolen; 
SAD Lučenec

– 10 rokov 420 779 050 € –

Verejné obstarávania prímestskej dopravy 2021
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Verejné informácie
a prístup k informáciám

https://e.dennikn.sk/2563307/pravnik-transparency-je-z-vyberu-sefa-pozemkoveho-fondu-sklamany-olano-pretlaca-svojho-nominanta-bez-znalosti/
https://e.dennikn.sk/2563307/pravnik-transparency-je-z-vyberu-sefa-pozemkoveho-fondu-sklamany-olano-pretlaca-svojho-nominanta-bez-znalosti/
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159741824514456/
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159741824514456/
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159851132889456
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159851132889456
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159851132889456
https://e.dennikn.sk/2657406/sulik-dava-najavo-ze-protimonopolny-urad-patri-sas-na-vlade-ho-moze-zastavit-len-nesuhlas-olano/
https://e.dennikn.sk/2657406/sulik-dava-najavo-ze-protimonopolny-urad-patri-sas-na-vlade-ho-moze-zastavit-len-nesuhlas-olano/
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159861998094456
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159116836619456
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159116836619456
https://www.facebook.com/transparencysk/posts/10159730411539456
https://transparency.sk/sk/zupy-pri-sutaziach-na-primestsku-dopravu-riskuju-neplatnost-zmluv/
https://dennikn.sk/blog/2621416/dalsi-kraj-sa-ruti-do-problemov-s-autobusmi-aj-s-kontroverznym-pravnikom/


Whistleblowing
Whistleblowing
Whistleblowing
Whistleblowing
Whistleblowing

32,3 % občanov by nahlásilo protispoločenskú činnosť, 
ak by sa s ňou stretli na pracovisku 

Každý ôsmy podnet zo 79-tich na 29 inštitúciách verejnej správy 
bol posunutý polícii alebo prokuratúre.

34 % občanov vie o existencii zákona na ochranu ohlasovateľov 
protispoločenskej činnosti

50% Slovákov si podľa globálneho barometra korupcie myslí, že 
na korupciu u nás nemožno upozorniť bez strachu z pomsty
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Whistleblowing

V Transparency sa témou chráneného ozna-
movania zaoberáme od roku 2002. Tých, 
ktorí sú svedkami korupcie na pracovisku/
tzv. whistlebloweri, je potrebné chrániť proti 
strate práce a ďalším odvetným opatreniam. 
Práve whistleblowing je účinný nástroj na 
odhaľovanie malej i veľkej korupcie.

Parlament vo februári 2021 po dvoch rokoch 
od schválenia úradu v novele zákona zvolil 
prvú šéfku Úradu na ochranu oznamovate-
ľov protispoločenskej činnosti. Zuzana Dlu-
gošová a jej tím prevzali v septembri agendu 
poskytovania ochrany oznamovateľom od 
inšpektorátov práce a od Ministerstva spra-
vodlivosti SR zas ich odmeňovanie. 

Na reálny rozbeh úradu bol už najvyšší čas, 
podľa prieskumu verejnej mienky Transpa-
rency v máji 2021 sa pozvoľné zlepšovanie 
znalosti zákona na ochranu whistleblowe-
rov otočilo a začalo sa vytrácať. Medziročne 
poklesla aj ochota Slovákov ozvať sa v za-
mestnaní proti nekalostiam, v júni 2021 by 
sa neozvalo 59% občanov. Práve zvýšenie 
povedomia o zákonných zárukách a zníženie 
oprávnených obáv možných whistleblowe-
rov predstavuje jednu z výziev nového úradu.

Na citeľnú zmenu pri odhaľovaní korupcie či 
iného protispoločenského konania zvnútra 
inštitúcií a firiem si ešte musíme počkať, no 
náznaky už badať. V rokoch 2018-2019 pri-
jali dokopy v takmer tridsiatke ústredných 
štátnych inštitúcií (ministerstvá či top úrady) 
len päť podnetov ročne od oznamovateľov 
v troch organizáciách. Dáta za rok 2020 pri-
niesli násobný nárast v počte inštitúcií, kde 
sa zamestnanci a zamestnankyne nebáli 
podať oznámenie: v ôsmich, aj v desaťnásob-

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.

ku podnetov - celkom 51. O rok neskôr nárast 
oznámení pokračoval, a to na 79 na deviatich 
inštitúciách. Tak ako predminulý rok i v 2021 
pretrvával podiel nerelevantných podnetov 
(každý štvrtý). Zvýšiť počet tých relevantných 
pomôže najmä osveta o existencii zákona, čo 
má medzi kompetenciami práve nový úrad.

Od vzniku nového úradu nemožno čakať zá-
zraky, pracuje v ňom menej ako dvadsiatka 
ľudí. Ak sa mu však podarí zvyšovať dôveru 
zamestnancov v nástroje ochrany, pribúdajú-
ce odhalenia podvodov môžu Slovensku pri-
niesť benefity mnohonásobne prevyšujúce 
náklady. A to nielen z ekonomického hľadis-
ka, ale aj kultúrnejšej spoločnosti. 

S novým úradom spolupracujeme, v decem-
bri sme preto pri príležitosti 100 dní od jeho 
zriadenia a zároveň v rámci Medzinárodné-
ho dňa boja proti korupcii spoluorganizova-
li verejnú diskusiu s názvom Ako chránime 
na Slovensku whistleblowerov? So šéfkou 
úradu sme pred mikrofón prizvali aj bývalú 
zamestnankyňu ministerstva zahraničných 
vecí a whistleblowerku Zuzanu Hlávkovú, a 
tiež podpredsedníčku predstavenstva spo-
ločnosti Skanska na Slovensku Magdalénu 
Dobišovú. Popri spolupráci s novým úradom 
však zároveň pozorne sledujeme, ako sa mu 
misiu darí napĺňať.

V roku 2021 sme pokračovali i v zdieľaní našej 
praxe s advokáciou za legislatívnu ochranu s 
kolegami z Českej republiky aj z krajín juho-
východnej Európy. Pridali sme sa k medzi-
národným výzvam a otvoreným listom na 
ochranu i podporu whistleblowerom i mimo 
EÚ - v USA i na Ukrajine.
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KtoVlastni.sk
KtoVlastni.sk
KtoVlastni.sk

KtoVlastni.sk

KtoVlastni.sk
KtoVlastni.sk

Odkryli sme vlastnícke pozadie 622 slovenských hotelov 

K vlastníkom 95 hotelov mala hodnotiaca komisia veľké výhrady 

Portál Ktovlastni.sk za rok jeho fungovania využilo 42-tisíc používateľov
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KtoVlastni.sk

Dlhoročný riaditeľ Gabriel Šípoš sa rozlúčil 
s Transparency posledným veľkým projek-
tom, ktorý je priekopnícky nielen zo sloven-
skej, ale aj zo širšej perspektívy a snaží sa v 
spoločnosti nastoliť tému tzv. etického na-
kupovania. Po rokoch zápasu o transparent-
nosť štátu a nakladania s verejnými zdrojmi 
sa naša pozornosť sústredila na súkromný 
sektor. Ako vzorové odvetvie sme si vybrali 
hotelový biznis, ktorý je celosvetovo príťaž-
livý nielen pre poctivých podnikateľov, ale 
je i terčom prania špinavých peňazí, zločinov 
mafie či súčasťou zákulisia korupčných ob-
chodov.

V júni sa nám po mesiacoch práce podari-
lo spustiť portál Ktovlastni.sk, ktorý odkryl 
vlastníkov drvivej väčšiny (622) slovenských 
hotelov. Verejnosť dostala do rúk pomôcku, 
vďaka ktorej môže pri výbere hotela zohľad-
niť jeho transparentnosť a reputáciu majiteľa, 
a tak zvážiť aj etický rozmer ich rozhodnutia, 
kam sa vyberú na dovolenku, kde usporiadajú 
svadbu či firemný seminár. Zásadnou časťou 
hodnotenia je pohľad expertnej komisie 
zloženej z renomovaných investigatívnych 
novinárov, ktorí odpovedali na otázku, či by 
odporučili návštevu hotela vzhľadom na jeho 
vlastnícke pozadie. Vďaka našej analýze sme 

mohli skonštatovať, že mnohým slovenským 
hotelom chýba transparentnosť, keď takmer 
tretina na svojich stránkach neuvádza ani len 
to, kto je ich prevádzkovateľom. 

Zistili sme, že štvrtina z majiteľov patrí k pod-
nikateľom v médiách označovaných ako oli-
garchovia a privatizéri. Komisia mala výhrady 
takmer k 95 majiteľom hotelov a k ich dote-
rajšej etike podnikania. Najviac z nich bolo  
v Bratislave a vo Vysokých Tatrách.

Portál má podobu mapy, v ktorej sa dá jedno-
ducho a prehľadne orientovať. Bezprostred-
ne po jej spustení sme sa museli vysporiadať 
s náporom návštevníkov stránky, ktorý ju 
ochromoval. Téma rezonovala, čo nás po-
smelilo v úvahách rozšíriť mapu o ďalšie sek-
tory turistického ruchu. 

Obrátili sme sa v tejto veci na verejnosť, aby 
sme zaistili financovanie projektu. Fundra-
isingová zbierka na jeseň 2021 bola úspeš-
ná, čím sa potvrdilo, že trend etického na-
kupovania úspešne preniká aj na Slovensko.  
V závere roka sme sa mohli pustiť do prípra-
vy rozšíreného portálu s ambíciou predstaviť 
ho v nasledujúcom roku.

Ľuboš Kostelanský | KtoVlastni.sk

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.
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Budovanie 
vzťahov s darcami
Aj v roku 2021 sme sa v Transparency venovali okrem získavania 
podpory od inštitúcií (nadácií, ambasád či medzivládnych organizácií) 
aj mobilizácii aktívnych občanov a získavaniu individuálnych 
podporovateľov. 

Sme vďační za jednorazovú a najmä pravidel-
nú podporu od darcov, ktorí boj proti korup-
cii v roku 2021 podporili celkovou sumou vo 
výške 58 499 €. Darcovská podpora od vyše 
päťstovky darcov predstavovala z toho 36 
797 € (pravidelné a jednorazové darcovstvo, 
crowdfundingová kampaň na rozšírenie por-
tálu KtoVlastni.sk) a podpora cez 2 % dane z 
príjmu od fyzických aj právnických osôb tvo-
rila z tejto sumy 21 702 €. 

S darcami sme sa snažili komunikovať pra-
videlne cez sociálne siete a pravidelný týž-
dňový Transparency Newsletter alebo osob-
nejšie cez telefonáty či osobné stretnutia. 

Aktívnych bojovníkov proti korupcii sme 
povzbudzovali k tomu, aby sa stali Rytiermi 
a Bojovníčkami Transparency (www.transpa-
rency.sk/rytieri)

Eduard Marček | BUDOVANIE VZŤAHOV S DARCAMI

Vyštudoval obchod a marketing (Ing.) na Ekonomic-
kej univerzite, sociológiu (MA) na Stredoeurópskej 
univerzite (CEU) vo Varšave a doktorát z verejnej 
ekonómie (PhD.) na Masarykovej univerzite v Brne. 
Pracoval ako konzultant pre viacero organizácií, stojí 
na čele Slovenského centra fundraisingu a zároveň 
v rokoch 2019-2021 bol prezidentom Európskej 
fundraisingovej asociácie.

Darcovská podpora  
36 797 €

Podpora cez 2% dane  
21 702 €
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Finančné
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hospodárenie
Finančné

Finančné

Finančné
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Náklady Suma

Spotreba materiálu 4 762,98 €

Spotreba energie 1 294,70 €

Ostatné služby 98 930,13 €

Cestovné 176,70 €

Kurzové straty 101,78 €

Mzdové náklady 128 963,23 €

Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie

46 614,45 €

Zákonné sociálne náklady 4568,42 €

Iné ostatné náklady 289,00 €

Ostatné dane a poplatky 152,87 €

Náklady spolu 288 574,26 €

Výnosy Suma

Tržby z predaja služieb 2 720,00 €

Dotácie 34 993,72 €

Prijaté príspevky 
od iných organizácií

185 535,05€

Prijaté príspevky  
od fyzických osôb

34 292,60 €

Príspevky z podielu  
zaplatenej dane*

23 742,70 €

Ostatné pokuty a penále 210,00 €

Iné ostatné výnosy 2381,45 €

Výnosy spolu 283 875,52 €

Hospodársky výsledok  
pred zdanením celkom

-4 698,74 €

Hospodársky výsledok 
po zdanení

- 4698,74 €

Hospodárenie

*rozdiel v číslach je v čase zaúčtovania do prislušného 
roku - časť 2 % dobiehala ešte v roku 2022

*Vrátane prostriedkov na viacročné projekty 

Zdroj Projekt Suma

Slovak Aid
Promoting local democracy
and transparency in Kosovo

47 877,00 €

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

16 026,93 €

Active Citizen Fund Kam tečú naše peniaze? 32 663,82 €

Active Citizen Fund
Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej 
samospráve (With Active Citizenship for
a Better Self-government)

30 705,81 €

Holandské kráľovstvo
Objective Municipal Media For Bette
 – informed And Engaged Citizens 

4 000,00 €

PONTIS nezisková organizácia
Posilňovanie transparentnosti
a participácie v regiónoch

23 325,38 €

Fond investigatívnej žurnalistiky - OSF Kto vlastní rekreačné a športové rezorty? 5 555,50 €

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

10 416,00 €

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

43 425,89 € 

US Embassy 13 261,80 €

Firemní darcovia a donori 
prijaté prostriedky v roku 2021*
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Vyše 1200 hodín, svoju expertízu, zaniete-
nie, energiu i nadšenie pre vec nám v roku 
2021 darovalo viac ako 70 ľudí. Počas druhé-
ho roku pandémie spolupracovali najmä na 
diaľku, no i touto formou so zápalom a in-
tenzívne. Pomáhali nám zbierať a analyzo-
vať dáta, tvoriť a propagovať crowd-funding 
kampaň, organizovať online a offline podu-
jatia. 

Rukávy si vyhrnuli aj na kancelárske aj ad-
ministratívne práce, pustili sa aj do tvorby 
textov a prekladov, ale aj ich kontrol a opráv. 
Pracovali so sociálnymi sieťami, venovali 
svoj čas a expertízu aj formou právneho po-
radenstva i konzultácií. Ruku k dielu priložili 
pri údržbe IT zariadení a tiež pri zabezpe-
čovaní IT bezpečnosti. Vďaka pomoci nášho 
dobrovoľníckeho tímu sa nám podarilo naše 
výstupy dostať k novým publikám a širšiemu 
okruhu ľudí. Mnoho dobrovoľníčok i dobro-
voľníkov sa zapojilo do kontroly verejných 
prostriedkov. Zúčastňovali sa nášho interné-
ho vzdelávania aj krátkych interných podujatí 

v online podobe. Jednotlivcov z nášho dob-
rovoľníckeho tímu rovnako ako špeciálne zo-
stavený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 
ktorí sa venovali spracovávaniu datasetov a 
podkladov pre tvorbu portálu KtoVlastni.SK, 
sme nominovali na ocenenie Srdce na dlani. 
Každoročne ho udeľuje Bratislavské dobro-
voľnícke centrum. Teší nás, že v tomto roku 
nominovaní postúpili do celoštátneho kola. 

Celý dobrovoľnícky tím intenzívne spolu-
pracoval drvivú väčšinu roka na diaľku, cez 
zdieľané dokumenty, darovali množstvo 
svojho času na úkony, ktoré boli monotónne 
a repetetívne, no nevyhnutné na zhromaž-
denie podkladov. Išlo o veľký objem času a 
 trpezlivosti i zapálenia pre vec. Vďaka ich za-
pojeniu sa podarilo vytvoriť unikátny online 
nástroj, ktorý mapuje hotelové zariadenia na 
Slovensku a hodnotí ich vlastníkov z pohľa-
du férovosti a transparentnosti vlastníckych 
vzťahov.

Alvaria, o. z.
Karina Aira
Juraj Bádal
Michal Csonga
Tatiana Fenušková
Martin Fischer
Barbora Formelová
Kristián Földes
Marcela Gálová
Bianca Gebrlínová
Viktor Gregor
Viktor Hrtánek
Jakub Hromník
Katarína Hukelová
Martina Juhászová
Vladimír Janíček
Tichomír Jenkut

Jakub Kliský
Adrián Kocian
Patrik Kovačovič
Ema Kŕčová
Zora Németh
Slávka Kormaníková
Soňa Kyseľová
Ivan Latka
Michal Mazák
Dominik Mecko
Jakub Neščivera
Zora Németh
Nikola Pindjáková
Diana Sarah  
Ondrejkovičová
Jozef Petrovič
Radka Polečová

Tomáš Razgyel
Katarína Rybárová
Petra Rýchliková
Juraj Sabol
Dana Seman Bobulská
Laura Sroková
Simona Stiblová
Barbora Šaulicová
Nina Ševčíková
Michaela Štefániková
Marianna Švecová
Zuzana Švecová
Marianna Vítková
Monika Weissová
Linda Zuzčáková
JANÍČEK LEGAL, s. r. o.

Ďakujeme
za grafické
spracovanie 
výročnej
správy nášmu 
dobrovoľníkovi 
Jakubovi 
Šarvaicovi
z Pomasle
Studio

Ďakujeme dobrovoľníkom 
a dobrovoľníčkam

Veľká vďaka!

LEGAL
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Gabriel Šípoš    riaditeľ do 31. marca 2021
Michal Piško     riaditeľ do 1. apríla 2021
Eva Demková    projektová koordinátorka
Kristína Kroková    projektová koordinátorka
Lukáš Zajac     projektový koordinátor
Ľuboš Kostelanský    projektový koordinátor
Ján Ivančík     senior právnik
Peter Demčák    senior analytik
Róbert Pakan    finančný manažér
Eduard Marček    fundraiser
Zuzana Grochalová   junior fundraiserka
Kristina Márová     stážistka
Kristína Rankovová    stážistka
Daniel Vasilišin     stážista
Jakub Hromník     stážista

Zľava: Kristína Kroková, Zuzana Grochalová, Michal Piško, Ján Ivančík, Eduard Marček 
Autor foto: Michal Mazák

22 Výročná správa 2021
Transparency International Slovensko

Tím a správna rada



Martin Šuster  predseda
Samuel Spáč  člen
Ladislav Orosz  člen
Pavol Baboš  člen
Filip Glasa   člen od júla 2021
Lucia Žitňanská  členka od júla 2021

Správna rada

Zľava: Michal Piško, Ladislav Orosz, Lucia Žitňanská,
Samuel Spáč, Martin Šuster, Pavol Baboš, Filip Glasa 
Autor foto: Jozef Petrovič
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