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O NADÁCII

Korupcia sa zvykne prirovnávať k  choro-
be, najčastejšie k  rakovine, nielen pre jej 
zhubný vplyv a  nemožnosť definitívne ju 
poraziť. 

Špecifickosť korupcie ako spoločenské-
ho problému spočíva v  tom, že tak, ako 
nevyliečiteľná choroba ochromuje nielen 
telo pacienta, ale aj celý jeho osobný i pra-
covný život a  život jeho rodiny, aj korup-
cia negatívne vplýva na množstvo iných 
oblastí. Dopady vysokej miery korupcie 
vo verejnom sektore sa dajú vystopovať 

v nízkej úrovni služieb štátu vo vzdeláva-
ní, v zdravotníctve, v podnikaní či v soci-
álnych službách.

V  Európskej únii patrí Slovensko ku štá-
tom s najvyššou mierou korupcie. Jej nega-
tívne dôsledy vyháňajú mladých ľudí do 
zahraničia. Veríme, že to tak nemusí ostať 
navždy. Veríme, že Slovensko môže byť 
krajina, v ktorej čestné konanie nie je rari-
ta, ale spoločenská norma a  podvody nie 
sú prehliadané, ale trestané. 

Činnosť Nadácie, ktorá má pomôcť naplneniu  
tejto vízie, stojí na nasledovných troch pilieroch:

01.
POMOC  

OZNAMOVATEĽOM 
KORUPCIE

02.
OSVETA

03.
INVESTIGATÍVA

Vlastné aktivity Nadácie v  menovaných 
troch oblastiach a  podpora iných organi-
zácií pri aktivitách rovnakého zamerania, 
by mali mať viditeľný dopad na vnímanie 
korupcie nielen u širokých vrstiev sloven-

skej spoločnosti, ale aj u kľúčových hráčov 
- medzi politikmi a verejnými funkcionár-
mi, ktorí majú najväčšie možnosti urobiť zo 
Slovenska menej skorumpovanú krajinu.
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Zriaďovacou listinou zo dňa 22. 11. 2012 zriadili zakladatelia Miroslav Trnka a Mi-
chal Bláha nadáciu s názvom „Nadácia Zastavme korupciu“ (ďalej len “Nadácia”). 

Nadácia bola Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zapísaná do registra 
nadácií dňa 12. 12. 2012 pod č. 203/Na-2002/1045, čím nadácia vznikla. Rozhod-

nutie o vzniku nadácie bolo správcovi nadácie doručené dňa 20. 12. 2012.

ORGÁNY NADÁCIE

SPRÁVNA RADA:
Miroslav Trnka, predseda 

Michal Bláha 
Branislav Ondrášik

SPRÁVCA:
Peter Kováč

REVÍZOR:
Magdaléna Leššová



8 9VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

PRÍHOVOR  
ZAKLADATEĽA

Keď sme pred dvomi rokmi spustili Nadá-
ciu Zastavme korupciu, vedeli sme, že pôj-
de o  beh na dlhé trate, že iba vybudovať 
efektívnu nadáciu a  zohnať talentovaný 
tím bude trvať nejaký čas. Z  podnikateľ-
ského prostredia viem, že vybudovať nie-
čo veľké a  dobré trvá roky. To nehovorím 
o  samotnom zastavení korupcie – to sa 
našej spoločnosti zrejme nikdy nepodarí 
úplne. Ale môžeme ju aspoň eliminovať do 
čo najmenších rozmerov. 

Pred pár rokmi som napísal, že korupcia je 
rakovinou spoločnosti – chorobou, ktorá 
rozožiera jej absolútne základy a ohrozuje 
ju. Na tom sa nič nezmenilo a nezmenilo sa 
nič ani na fakte, že korupcia na Slovensku 
je stále vysoká, neakceptovateľne vysoká. 
No za ten rok sa predsa len niečo zmeni-
lo. V  budovaní Nadácie sme sa posunuli 
vpred. Máme stabilný tím talentovaných 
ľudí, odborníkov a  spolupracovníkov. 
Máme nového riaditeľa, ktorý môže a  vie 
pretavovať vízie do reálnej práce a  budú-
cich výsledkov. Sám som absolvoval množ-
stvo diskusií, dal veľa rozhovorov o  práci 
Nadácie a boji proti korupcii. 

Na tejto téme mi záleží. Preto moja účasť 
na Nadácii zďaleka nekončí darovaním 
finančných prostriedkov na jej činnosť, 
ale aktívne sledujem jej prácu a pomáham, 
kde je moja pomoc potrebná či vítaná. No 
nie je to iba moja nadácia, je to o prostredí, 
talente a aktivizme, ktorú ľudia v Nadácii 

a jej sympatizanti vytvorili. Lebo korupciu 
môžeme zastaviť iba spoločne. 

Začiatkom roka 2016 sme v  Košiciach 
odštartovali náš prvý protikorupčný fes-
tival – miestnosti diskusií boli naplnené 
do poslednej stoličky, aj viac. Problémom 
našej krajiny je pasivita a mal som radosť, že 
v Košiciach som svedkom pasivity a rezig-
nácie nebol. Je nevyhnutné, aby sa ľudia 
o  problém korupcie a  najmä riešenia zau-
jímali. Obzvlášť mladí ľudia, ktorí do tohto 
boja za fungujúcejšiu demokraciu, práv-
ny štát s čo najmenšou úrovňou korupcie, 
môžu dať srdce a svoj zápal. Bez zbytočné-
ho mentorovania a moralizovania môžem 
povedať, že môže byť iba dobré mladých 
presvedčiť o  správnych hodnotách, ktoré 
sú významné pre spoločnosť ako takú. Keď 
si vezmete históriu Slovenska, za mnohý-
mi zlomovými bodmi stáli práve mladí. Je 
to ich prirodzenosť. Aj tu vidím pozitívnu 
úlohu Nadácie. 

Ďakujem celému tímu Nadácie Zastavme 
korupciu, našim spolupracovníkom a sym-
patizantom za ich podporu v roku 2015. Boj 
za zastavenie korupcie pokračuje. 

Miroslav Trnka
spoluzakladateľ  

Nadácie Zastavme korupciu

“ Je nevyhnutné, aby sa ľudia o prob-
lém korupcie a najmä riešenia zaujímali. 
Obzvlášť mladí ľudia, ktorí do tohto boja 
za fungujúcejšiu demokraciu, právny štát 
s čo najmenšou úrovňou korupcie, môžu dať 
srdce a svoj zápal. Bez zbytočného mento-
rovania a moralizovania môžem povedať, 
že môže byť iba dobré mladých presvedčiť 
o správnych hodnotách, ktoré sú významné 
pre spoločnosť ako takú. ”

MIROSLAV 
TRNKA
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PRÍHOVOR  
VÝKONNÉHO  

RIADITEĽA

Druhý rok činnosti Nadácie sa dá hodnotiť 
z  viacerých uhlov pohľadu a  jeden z  nich 
by nás priviedol k záveru, že sa dalo urobiť 
viac. Vždy sa dá urobiť viac. Pri boji proti 
korupcii to platí dvojnásobne, lebo jej mie-
ra na Slovensku momentálne ďaleko pre-
sahuje možnosti organizácií a  jednotliv-
cov, ktorí s ňou zápasia.

Od momentu, keď som v  Nadácii začal 
pôsobiť, však sledujem, že miera odhod-
lania uspieť v tomto zápase sa nezmenšu-
je, ale naopak, zväčšuje. U  zakladateľov 
Nadácie, u  jej zamestnancov a  spolupra-
covníkov, aj u partnerov a dobrovoľníkov, 
ktorých rady sa neustále rozrastajú. Pre-
čo je to dôležité? Pretože sebelepší nápad, 
v  biznise či neziskovom sektore, by sa 
nestretol s úspechom, ak by jeho autorom 
chýbalo pevné a trvalé odhodlanie.

O tom, že založiť Nadáciu bol dobrý nápad, 
by mohli svedčiť konkrétni jednotlivci, kto-
rým Nadácia pomáhala a  pomáha formou 
poskytovania právnych služieb. Odvážni 
bežní ľudia, ktorí sa nebáli ukázať na neka-
losti na ich pracovisku, za čo si “zaslúžili” 
vyhadzov. Hájiť ich práva a  pravdu pred 
súdom je súčasťou našej misie, ktorá dáva 
našej práci zmysel. Aj v prípade, keď sa súd-
ny spor nevyvíja v náš prospech. 

Okrem pomoci whistleblowerom sme si 
v minulom roku zadefinovali ako prioritné 
činnosti osvetu a investigatívu. Dopad je to, 
čo každou z troch činností chceme dosiah-
núť. Pozitívny dopad. To najdôležitejšie, čo 
dnes ľudia na Slovensku potrebujú, je uve-
riť, že zmena je možná. Chceme k  nej pri-
spieť odhaľovaním korupčných prípadov, 
právnou pomocou oznamovateľom a  pre-
sadzovaním praktických nástrojov a  hod-
nôt, vďaka ktorým sa miera korupcie na 
Slovensku viditeľne zníži. 

Podarí sa nám to o  to skôr, o  čo rýchlejšie 
sa bude rozrastať komunita ľudí, ktorým 
korupcia prekáža a  chcú s  tým niečo spra-
viť. Ak ešte do nej nepatríte, no chceli by ste, 
pridajte sa k nám. Tým, ktorí nám už pomá-
hajú, ďakujem za ich priazeň v roku 2015.

Pavel Sibyla
výkonný riaditeľ  

Nadácie Zastavme korupciu

“ Od momentu, keď som v Nadácii začal 
pôsobiť, však sledujem, že miera odhodla-
nia uspieť v tomto zápase sa nezmenšuje, ale 
naopak, zväčšuje. U zakladateľov Nadácie, 
u jej zamestnancov a spolupracovníkov, aj 
u partnerov a dobrovoľníkov, ktorých rady sa 
neustále rozrastajú. Prečo je to dôležité? Pre-
tože sebelepší nápad, v biznise či neziskovom 
sektore, by sa nestretol s úspechom, ak by jeho 
autorom chýbalo pevné a trvalé odhodlanie. ”

PAVEL 
SIBYLA
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TÍM NADÁCIE

Tím Nadácie Zastavme korupciu sa v  roku 2015 posilnil o  troch 
nových ľudí. K  Petre Trnkovej (osveta), Zuzane Očenášovej 
(podpora oznamovateľov, osveta) a Mariánovi Leškovi (investi-
gatíva, osveta) sa pridal Matúš Kollár, ktorý zabezpečuje marke-
tingové a PR aktivity Nadácie. 

Program podpory oznamovateľov od Zuzany Očenášovej postupne 
prevzala spolupracujúca advokátka Marianna Leontiev. Novým 
výkonným riaditeľom sa po odchode Pavla Žilinčíka a  Mateja 
Kuriana stal Pavel Sibyla.

ČLENOVIA 
TÍMU

ČINNOSŤ 
NADÁCIE 
V ROKU 

2015
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PODPORA  
OZNAMOVATEĽOV  

KORUPCIE

Nadácia pokračovala v  podpore bývalého 
učiteľa Ota Žarnaya, ktorého v  súdnom 
spore s  jeho bývalým zamestnávateľom 
zastupovala advokátka našej partner-
skej advokátskej kancelárie PRK Partners. 
Posledné pojednávanie v tomto spore okres-
ný súd v Košiciach vytýčil na máj 2016. 

Nadácia Otovi Žarnayovi pomáhala aj v dru-
hom súdnom spore, v ktorom je bývalý uči-
teľ žalovanou stranou a  žalobcom riaditeľ 
obchodnej akadémie, na ktorej Oto Žarnay  
pracoval. Riaditeľ v  žalobe na ochranu 

osobnosti prepusteného učiteľa žiada, aby 
sa mu ospravedlnil za výroky v médiách na 
jeho osobu a žiada od neho náhradu nema-
jetkovej ujmy vo výške 3 000 eur. Práv-
nu pomoc v  tomto spore Otovi Žarnayovi 
poskytuje Nadácia prostredníctvom advo-
kátskej kancelárie Kolíková & Partners. 

Spomenutá advokátska kancelária posky-
tuje právnu pomoc v mene Nadácie aj ozna-
movateľovi v  kauze Marianka (viac na  
str. 16). 

Nový prípad, v  ktorom sa Nadácia anga-
žovala, sa týkal kontroly hospodárenia na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Kon-
trolu, v ktorej bolo podľa medializovaných 
informácií zistených niekoľko závažných 
nezrovnalostí, vykonávala zamestnanky-
ňa školy Marta Bočeková. 

Po výmene vedenia univerzity jej bola 
daná výpoveď, ktorú Marta Bočeková 
napadla na súde. Právnu pomoc jej Nadá-
cia poskytla prostredníctvom spolupra-
cujúcej advokátskej kancelárie Allen & 
Overy. Advokátom tejto spoločnosti sa 
podarilo spor doviesť do víťazného konca 
- okresný súd v  Ružomberku v  novembri 
2015 označil výpoveď pre M. Bočekovú za 

neplatnú a  v  mimosúdnej dohode univer-
zita súhlasila s  vyplatením náhrady ušlej 
mzdy pre bývalú kontrolórku. 

Prostredníctvom združenia Via Iuris sme 
pokračovali v  právnej a  sociálnej pomoci 
Ľubici Lapinovej, prepustenej kontrolór-
ke v Národnom lesníckom centre a držiteľ-
ky ceny Biela vrana. Prvostupňový okresný 
súd vo Zvolene rozhodol, že výpoveď pani 
Lapinovej je neplatná. Národné lesnícke 
centrum sa však proti tomuto rozsudku 
odvolalo a čaká sa na ďalší postup súdu.

OTO 
ŽARNAY

MARTA  
BOČEKOVÁ

ĽUBICA 
LAPINOVÁ
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OSVETA

Osvetové aktivity Nadácie v  roku 2015 
zahŕňali prípravu metodických materiá-
lov na protikorupčnú výchovu pre žiakov 
základných a stredných škôl. Po dohodnu-
tí licenčných podmienok by táto metodi-
ka mala byť k  dispozícii prostredníctvom 
Štátneho pedagogického ústavu všetkým 
učiteľom, ktorým táto téma v učebniciach 
doteraz chýbala. 

Začiatkom roka 2015 žila slovenská spoloč-
nosť témou schránkové firmy, ktoré nie raz 
uspeli v  predražených tendroch. Reakcia 
vtedajšej vlády mala podobu návrhu nove-
ly zákona o  verejnom obstarávaní. Tento 
mal zamedziť možnosti, že vo verejných 
obstarávaniach uspejú schránkové firmy, 
v pozadí ktorých stoja politici či im spriaz-

nené osoby. Keďže k  návrhu zákona mala 
Nadácia viaceré výhrady, s pomocou práv-
nikov z Taylor Wessing e/n/w/c sme nafor-
mulovali hromadnú pripomienku, z ktorej 
viaceré dôležité body boli zapracované. 

Keďže ale návrh stále nezodpovedal krité-
riám účinného protischránkového záko-
na, kampaňou Odzvoňme schránkam 
sme sa rozhodli mobilizovať verejnosť, aby 
vyvinula tlak na vládu, aby neschválila 
navrhované znenie. V  rámci celosloven-
skej mobilizácie naša karibská kampaňová 
palma obišla všetkých 8 krajských miest, 
kde sme širokej verejnosti poskytovali 
potrebné informácie a organizovali disku-
sie na tému korupcie.

Finálna podoba zákona, ktorú v  lete 2015 
parlament schválil, mala stále výrazné 
nedostatky a  Nadácia sa téme schránko-
vých firiem venovala aj v rámci iniciatívy 
Štrngám za zmenu. Spoločná iniciatíva 
organizácií Nadácia Zastavme korupciu, 
Pontis, Via Iuris a  Inštitút SGI si dala za 
cieľ pripraviť odborné legislatívne návr-
hy v  oblasti justície, polície, prokuratúry, 
Najvyššieho kontrolného úradu, schrán-
kových firiem a  prikrmovania, a  primäť 
politické strany pred parlamentnými voľ-
bami k  záväzku presadzovať tieto návr-
hy v  novom funkčnom období. Nadácia 
sa v  rámci iniciatívy venovala posledným 
dvom spomenutým témam, v  čom jej 
výrazne pomohli advokáti kancelárie Tay-
lorWessing. 

Nadácia sa aj minulý rok zúčastnila festi-
valu Pohoda, na ktorom mala svoj stánok. 
Spoluzakladateľa Nadácie Miroslava Trnku 
mali návštevníci možnosť vidieť v diskusii 
so Štefanom Hríbom. 

V  čase konania festivalu Pohoda spusti-
la Nadácia svoju novú webovú stránku. 
Dôležitým komunikačným kanálom, cez 
ktoré Nadácia šírila medzi ľudí myšlienku 
dôležitosti boja proti korupcii a  informo-
vala o  svojich aktivitách, sa stal Facebo-
ok, kde počet fanúšikov Nadácie ku koncu 
roka presiahol počet 8.500. 

Ďalších diskusií sa ľudia z Nadácie zúčast-
nili na univerzite Mateja Bela, na festiva-
le Move v bratislavskej Mlynskej doline či 
na odbornej konferencii združenia Slovak 
Compliance Circle. 

Súčasťou novej webovej stránky Nadácie 
je aj portál Korupčné kauzy, na ktorom 
pravidelne zverejňujeme staré i  novšie 
korupčné prípady spracované Mariánom 
Leškom. Od novembra 2015 kauzy vychá-
dzajú aj v časopise .týždeň. 

Záver roka 2015 bol venovaný prípravám 
multižánrového protikorupčného festiva-
lu Pucung, ktorý Nadácia naplánovala na 
február nasledujúceho roku v Košiciach.

KONCERT SKUPINY PARA 
NA FESTIVALE PUCUNG 

PREDSTAVITELIA INICIATÍVY 
ŠTRNGÁM ZA ZMENU
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INVESTIGATÍVA

Na základe informácií od Nadácie reporté-
rka Denníka N otvorila kauzu Marianka. 
Ústrednou postavou v nej bol dnes už býva-
lý starosta obce Marianka, ktorý mal podľa 
svedkov vyžadovať finančný dar pre obec 
výmenou za vydanie kolaudačného roz-
hodnutia či stavebného povolenia. Prípad 
pritiahol veľkú pozornosť médií, verejnos-
ti aj politikov. Obvinený Radovan Jurika 
sa vzdal funkcie starostu a ku koncu roku 
2015 bol trestne stíhaný na slobode za zlo-
čin príjimania úplatku. V  rovnakom čase 
aj v  reakcii na túto kauzu Národná rada 
Slovenskej republiky prijala zákon, ktorým 
sa zaviedol poplatok za rozvoj. Má však nie-
koľko nedostatkov a ak má slúžiť verejné-
mu záujmu, bude sa musieť v  budúcnosti 
novelizovať. 

Vďaka finančnej pomoci od Nadácie ana-
lytik Ivan Kuhn odhalil ďalší eurofondo-
vý prípad, ktorého hlavnou postavou je 
“vybavovač” projektov z  Banskej Bystrice. 
Prípadom firmy Sensim sa po zverejnení 
nášho blogu začala zaoberať aj polícia.

OBCHVAT BRATISLAVY

Nadácia nadviazala aj na aktivity inštitútu 
INEKO, ktorý analyzoval štúdiu uskutoč-
niteľnosti PPP projektu stavby diaľnice D4 
a rýchlostnej cesty R7. Z analýzy vyplynu-
lo, že ministerstvo pri obstarávaní štúdie 
zvolilo pochybný postup, pri projekte môže 
dôjsť k veľkému predraženiu a v minimál-
nej miere rieši zlú dopravnú situáciu v Bra-
tislave. Dôvodom k  zapojeniu sa do témy 
boli pre Nadáciu aj informácie o potenciál-
nej korupčnej schéme, ktorá by sa apliko-
vala cez subdodávateľské vzťahy. Nadácia 
vytvorila stránku obchvatslovenska.sk, 
na ktorej pre verejnosť zhromaždila všet-
ko dôležité o kauze. Na Najvyšší kontrolný 
úrad aj na Európsku investičnú banku dala 
podnety, ktorými sa obe inštitúcie začali 
zaoberať. Absolvovali sme dve stretnutia 
na Ministerstve dopravy a  prvým výsled-
kom celého snaženia bola ponuka ceny za 
stavbu a prevádzku obchvatu výrazne niž-
šia od očakávanej.

PODPORENÉ  
PROJEKTY

Nadačná činnosť v  zmysle finančnej podpory projektov iných 
organizácií sa aj v  roku 2015 sústredila na projekty, ktorých 
spločenskú hodnotu už stihol preveriť čas. Platí to o  ocenení 
Biela vrana, kde sa Nadácia stala hlavným partnerom, súťa-
ži Novinárska cena, v  ktorej odovzdávame vlastnú cenu, ale 
aj o  protikorupčnom audite, ktorý pre Nadáciu uskutočnila 
v Trnave Transparency International Slovensko. Finančnú pod-
poru Nadácie v minulom roku získal aj advokát a aktivista Pavel 
Nechala, ktorej výsledkom bola kniha Chránené oznamovanie 
a organizácia Transparency International Slovensko na sloven-
ské vydanie publikácie Ochrana oznamovateľov.

ODOVZDÁVANIE OCENENIA 
BIELA VRANA
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PARTNERI NADÁCIE

Veľkosť problému korupcie presahuje ľudské 
kapacity Nadácie Zastavme korupciu, a preto 
je pre nás mimoriadne dôležitá sieť jednot-
livcov a partnerských organizácií ochotných 
zapojiť sa do nášho snaženia.

Spomedzi firiem sa 
chceme poďakovať za 
pomoc nasledovným 
spoločnostiam a advo-
kátskym kanceláriám: 

Allen & Overy 
TaylorWessing 
Mark BBDO 
Newton Media 
PRK Partners 
Phirational 
Čechová & Partners 
Squire Patton Boggs 
Komplot Advertising 
BMB Leitner 
Kolíková & Partners 
Denník N 
.týždeň 
Luducrafts 
TASR

Spomedzi jednotlivcov  
naša vďaka patrí najmä: 

Andrej Leontiev 
Radovan Pala 
Michal Trnka 
Renáta Bláhová 
Pavel Nechala 
Tomáš Honz 
Ján Hrivnák 
Jaroslav Lexa 
Zuzana Wienk 
Rudolf Cádra 
Mária Kolíková 
Marián Timoracký 
Pavol Žilinčík 
Peter Netri 
Jana Patkošová

HOSPO-
DÁRENIE 
V ROKU  

2015
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ÚČTOVNÁ  
ZÁVIERKA

Účtovná závierka Nadácie je prílohou  
č. 1 tejto výročnej správy.

PREHĽAD  
PRÍJMOV

Nadácia mala v roku 2015  
nasledovné príjmy:

PREHĽAD  
O DARCOCH

Nadácia v roku 2015 prijala dary a prí-
spevky od organizácií a fyzických osôb vo 
výške 6 951,09 eur. Zloženie darov bolo 
nasledovné:

6 881,09 € 
DARY OD FYZICKÝCH OSÔB 

Z toho jeden dar v hodnote 
prevyšujúcej 331 eur od pána 
RNDr. Antona Zajaca v hod-
note 5 000 eur a jeden vecný 

dar v hodnote 1 273,09 od pána 
Denisa Régnacqa. 

70 € 
DARY OD PRÁVNICKÝCH OSÔB

0,55 € 
ÚROKY NA BANKOVOM ÚČTE

221 693,20 €
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD 

ZAKLADATEĽOV- FYZICKÝCH 
OSÔB: MIROSLAV TRNKA

6 951,09 € 
PRIJATÉ DARY

4 635,60 € 
PRÍSPEVKY Z PODIELU  

ZAPLATENEJ DANE



25NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU24 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

V roku 2015 sa použili prostriedky z 2% 
z daní z príjmu prijatých v roku 2014 
v sume 1555,01 eur na účel:

POSKYTOVANIE  
PROSTRIEDKOV  
NADÁCIE

Nadácia v  roku 2015 poskytla prostriedky 
formou daru na verejnoprospešný účel, na 
ktorý bola nadácia založená.

500 €
INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY

Príprava a vydanie knihy

400 €
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

SLOVENSKO

Časť nákladov na  
publikáciu analýzy

5 000 €
NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI

Dar na pokrytie nákla-
dov na prípravu  

a realizáciu súťaže  
Novinárska cena.

1 694,99 €
VIA IURIS

Zabezpečenie právnej 
pomoci pre  

pani Lapinovú

5 810 €
VIA IURIS

Pokrytie časti nákladov  
na projekt Biela vrana 2015

1 000 €
ĽUBICA LAPINOVÁ

Podpora v ťažkej situácii po 
nahlásení korupcie.

555,01 €
VIA IURIS

Zabezpečenie právnej pomoci 
pre pani Lapinovú.
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VÝDAVKY  
NADÁCIE

Celkové náklady nadácie v roku 2015 
dosiahli sumu 218 332,73 eur. Celková 
výška výdavkov na mzdové a zákonné 
sociálne poistenie a náklady je 95 509,33 
eur. Významná položka nákladov vo výške 
42 251,03 eur predstavuje zakúpené služby, 
hlavne na mediálnu kampaň a propagáciu 
verejnoprospešného účelu.

0 €
DARY FYZICKÝM  

A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

14 960 €
PEŇAŽNÉ DARY

42 251,03 €
PROPAGÁCIA VEREJNOPRO-

SPEŠNÉHO ÚČELU

64 793,43 €
PREVÁDZKA NADÁCIE

95 509,33 €
MZDOVÉ NÁKLADY

818,94 €
INÉ NÁKLADY SPOJENÉ  

S PREVÁDZKOU NADÁCIE

218 332,73 €SPOLU

NEPEŇAŽNÉ DARY

0 €
SPRÁVA NADÁCIE

0 €

0 €
OCHRANA 

A ZHODNOTENIE 
MAJETKU

0 €
NÁHRADY 
VÝDAVKOV
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SPRÁVA  
AUDÍTORA  

A ÚČTOVNÁ  
UZÁVIERKA

PRÍLOHA 1

ZMENY V NADAČNEJ LISTINE  
A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

V roku 2015 neboli vykonané zmeny.

NADAČNÉ FONDY

V roku 2015 Nadácia Zastavme korupciu 
nevytvorila žiadny nadačný fond.

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE

Správcovi Nadácie bude za rok 2015 
vyplatená odmena vo výške 3 000 eur. 
Orgány Nadácie - správna rada a revízor 
vykonávali v roku 2015 svoju činnosť bez 
nároku na odmenu. 

V Bratislave dňa 6. mája 2016

Peter Kováč 
správca Nadácie Zastavme korupciu
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