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O Nadácii
Cieľom Nadácie je čo najviac obmedziť 

korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu 

života a podnikania na Slovensku. Snaží sa 

o to zvyšovaním povedomia o korupcii, jej 

dopadoch a možných riešeniach, ako aj ak-

tivizáciou širokej verejnosti v otázkach ve-

rejného záujmu. Zároveň sa venuje pomoci 

whistleblowerom, podpore investigatívnej 

žurnalistiky a presadzovaniu systémových 

opatrení, ktoré sú nevyhnutnou podmien-

kou efektívneho boja proti korupcii.

Nadácia Zastavme korupciu bola zalo-

žená podnikateľmi Miroslavom Trnkom, 

spoluzakladateľom firmy ESET a Micha-

lom Bláhom, podnikateľom v reklame. 

Jej činnosť bola oficiálne spustená počas 

festivalu Pohoda v roku 2014. 
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Aký bol rok 2017
Z pohľadu bežného človeka by sa dalo 

povedať, že Nadácia si v roku 2017 zašpinila 

ruky kontaktom s vládou. Oslovili sme bý-

valého vicepremiéra Pellegriniho s návrhmi, 

ako by sa mal zmeniť systém prideľovania 

eurofondov. Pritlačili sme vládu, aby ko-

nečne urobila to, čo jej káže zákon - verejné 

vypočutie kandidátov na šéfa Úradu pre 

verejné obstarávanie. Ale naozaj verejné. 

Boli sme v pracovnej skupine s úradníkmi  

z ministerstva vnútra, úradu vlády či od 

splnomocnenca pre rozvoj občianskej spo-

ločnosti, s ktorými sme tvorili nový zákon 

na ochranu oznamovateľov. 

Vypočuli sme si za túto našu činnosť 

kritiku, ale vedeli sme, prečo to robíme. 

Lebo sme boli presvedčení, že môžeme 

niečo zmeniť k lepšiemu. Toto bolo pre nás 

dôležitejšie, ako usilovať sa, aby nás všetci 

chválili. 

Niektoré výsledky našej spolupráce so štá-

tom sa prejavia až neskôr. A je možné, že 

všetky sa vo svetle vraždy investigatívneho 

novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušníro-

vej budú javiť ako nevýznamné. Udalosti 

posledných mesiacov totiž v plnej nahote 

odhalili charakter bývalej vlády, ktorý sa 

zásadne nezmenil ani po výmenách na 

stoličkách premiéra a ministra vnútra. Je 

lepšia ochrana whistleblowerov dôvod na 

spokojnosť, ak existujú závažné podozre-

nia, že vládna garnitúra toleruje organizo-

vaný zločin, prípadne na ňom participuje? 

Je za takýchto okolností diskusia s pred-

staviteľmi vlády o systémových zmenách 

akceptovateľná? 

Som presvedčený, že organizácia ako  

je tá naša, sa musí vždy usilovať  

o systémové zmeny. Na Slovensku je pre 

ne ešte stále pomerne veľký priestor. 

Otázka je, aké iné spôsoby presadiť ich ešte 

existujú? Akokoľvek znie odpoveď, jedno 

viem určite: Nadácia Zastavme korupciu 

sa bude vždy snažiť robiť to, čo je správne 

a prospešné, a nie iba to, čo je populárne. 

Ďakujem všetkým, ktorí v minulom roku pri 

nás stáli a ktorí nás v tomto našom prístu-

pe chcú podporovať aj naďalej.   

riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu

Pavel Sibyla

Z pohľadu bežného 

človeka by sa dalo 

povedať, že Nadácia si 

v roku 2017 zašpinila 

ruky kontaktom  

s vládou. 
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Keď sme s Michalom Bláhom pred niekoľ-

kými rokmi zakladali Nadáciu Zastavme 

korupciu, vedeli sme, že vybudovanie 

fungujúcej, nezávislej a odbornej nadácie 

bude beh na dlhú trať. Som ale rád, že jej 

aktivity za rok 2017 ukazujú, že náš projekt 

je rešpektovaný verejnosťou, komunitami 

aktivistov, naša odborná práca je dôležitým 

vstupom do spoločenskej debaty a napre-

dujeme aj v získavaní nezávislej finančnej 

podpory od darcov.

Vedeli sme tiež, že boj s korupciou je trať 

ešte neporovnateľne dlhšia. Udalosti 

prvých mesiacov roka 2018 zároveň  

ukázali, že v našej politike je ešte viac ko-

rupcie, než sme si mysleli. Keď sme prišili 

s nápadom založenia Nadácie, viacero 

známych mi prízvukovalo potenciálnu ne-

bezpečnosť aktivít odhaľujúcich korupciu 

vo verejnej sfére pre mňa osobne. Mávol 

som nad tým iba rukou, časy mečiarizmu  

a mafiánskych praktík malo predsa Sloven-

sko v Európe dávno za sebou. 

Vražda mladého investigatívneho novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej týmto presvedčením otriasla. 

Mafiánske praktiky, kde sa zločin neštíti 

zabiť žurnalistu, nás vysúvajú na úplný 

okraj západnej časti Európy. 

V Nadácii sme vždy verili v dobrú investi-

gatívnu žurnalistiku, aj preto je jej podpora 

jedným z pilierov. Spolupracovali sme  

s viacerými médiami a nedávno sme fi-

nančne podporili aj investigatívny projekt  

v týždenníku TREND. Podporujeme naprí-

klad Novinársku cenu, kde sa zameriavame 

práve na ocenenie novinárskej obce a jej 

príspevku pri odhaľovaní korupcie.

No napriek šoku a smútku z týchto uda-

lostí, nemôžem nespomenúť nádej. Nádej, 

ktorá je výsledkom zomknutia spoločnosti 

po tejto tragickej udalosti. Desaťtisíce ľudí 

už dlhé týždne protestujú proti korupcii  

a za slušné Slovensko nie iba v Bratislave, 

ale po celej krajine. Pretože chceme veriť. 

A neprepadnúť apatii. Veď aj poslaním 

Nadácie je robiť všetko preto, aby boj s 

korupciou mal zmysel a priniesol výsledky.

Rovnako ako v minulosti, nemôžem nevy-

zdvihnúť úlohu mladej generácie v tomto 

zápase. A všíma si ju aj svet. Denník The 

New York Times v marci uverejnil editoriál 

pod titulkom: „Mladí Slováci ukazujú, že 

extrémizmu v Európe sa dá vzdorovať.“ Na 

jednom mieste redakcia napísala: „Demon-

štrácie rýchlo prerástli do masových pro-

testov proti korupcii a arogancii vlády, ktoré 

veľa mladších Slovákov vníma ako zradu 

úsilia svojich rodičov v boji proti komuniz-

mu.“  Viackrát som v minulosti povedal, že 

ovládnutie našej krajiny korupciou má veľa 

spoločného práve s tým, ako fungovala v 

minulom totalitnom režime. A rovnako ako 

pri porazení tejto diktatúry v roku 1989, 

mladá generácia predstavuje nádej aj pre 

zastavenie korupcie dnes.

Za minulý rok toho rozrastajúci sa nadačný 

tím na čele s Palom Sibylom urobil veľa. 

Dôkazom sú projekty a aktivity,  

o ktorých sa môžete detailnejšie dozvedieť 

v tejto výročnej správe. Ďakujem každému 

jednému členovi tímu, lepšie Slovensko 

bude pre nás všetkých tou najkrajšou 

odmenou. No neďakujem iba im, Nadácia 

je aj množstvo našich spolupracovníkov, 

aktivistov a v neposlednom rade sympa-

tizantov. V roku 2017 ste vy všetci odviedli 

kus dobrej práce, ešte veľa jej však ostáva 

pred nami. No aspoň časť tejto dlhej trate 

sme už spoločne odbehli.

spoluzakladateľ Nadácie Zastavme  

korupciu

Miroslav Trnka
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Najsilnejšie momenty  
roku 2017

Najviac ma nadchli stretnutia s mla-

dými ľuďmi, ktorí sú aktívni v boji proti 

korupcii.

riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu

Pavel Sibyla

Zhodou pripravenosti, rozumnej 

poctivej práce na tejto téme a rôznych 

náhod sa nám podarilo pretaviť naše 

myšlienky a potreby zmeny zákona 

o whistleblowingu do legislatívneho 

návrhu. 

externá spolupracovníčka, 

právna pomoc oznamovateľom

Marianna Leontiev
V závere druhého úvodného tréningu 

do komunity prišli nováčikov uvítať 

starší komuniťáci a dokonca aj niektorí 

účastníci nášho letného kempu z roku 

2016, ktorí sú tiež súčasťou komunity. 

Nálada na mieste pripomínala stretnu-

tie starých priateľov po rokoch. Bol to 

pre mňa dôkaz skutočnej komunity :) 

koordinátorka komunity  

Zastavme korupciu

Klára Bernátova

Keď mi odsúdený za korupciu po 

absolvovaní vzdelávacích rozhovorov 

u nás povedal „už viem, na čo to celé 

bolo dobré“.

koordinátorka pre vzdelávanie

Zuzana Vasičák 
Očenášová
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Čo sa
podarilo
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Protikorupčná
legislatíva
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Jeden rok šesť miliárd eur, iný aj vyše sedem. Toľko 

peňazí z našich daní sa cez verejné obstarávanie do-

stane na účty firiem za služby a tovary, ktoré od nich 

štát nakúpi. Spolu s ďalšími mimovládnymi organizá-

ciami sme prinútili vládu, aby bolo verejné vypoču-

tie kandidátov na šéfa Úradu prvýkrát naozaj verejné. 

Informácie, ktoré sme priniesli, zároveň znemožnili 

voľbu jedného z politických nominantov. 

V roku 2107 sme prispeli k tomu, že odvážni a čestní 

ľudia u nás budú - veríme, že už čoskoro - zákonom 

lepšie chránení pred odvetnými opatreniami zamest-

návateľa. Boli sme členom pracovnej skupiny pri 

Úrade vlády, ktorá pripravila nový zákon na ochranu 

oznamovateľov korupcie a inej závažnej protispolo-

čenskej činnosti. Od návrhu zákona sa nám podarilo 

presadiť všetky návrhy, ktoré odstraňujú nedostatky 

pôvodného zákona. Navyše sa do zákona dostala 

naša úprava voľby predsedu nového úradu na ochranu 

oznamovateľov, ktorá výrazne posúva doterajší 

štandard odbornosti, férovosti a transparentnosti pri 

výbere verejného funkcionára. Či sa s touto úpravou 

stotožnia aj poslanci parlamentu, sa ukáže až po 

dokončení tejto výročnej správy. 

Ešte v úplnom závere roku 2016 sme vtedajšiemu 

podpredsedovi vlády pre investície P. Pellegrinimu 

poslali zoznam nápadov, ako za behu zlepšiť slo-

venský eurofondový systém. Rok 2017 sme v eurofon-

doch strávili presadzovaním týchto opatrení cez zme-

ny v pravidlách, metodikách a v tom, ako sa aplikujú 

v praxi. Novembrový odpočet prináša podrobný 

prehľad našej práce, takže iba v skratke: eurofondový 

systém na Slovensku má doteraz asi najlepšie možné 

pravidlá a je na ministerstvách, ako s ich pomocou 

budú obhajovať verejný záujem. Aj na to sa budeme  

v ďalšom období pozerať. 

Oznamovatelia 
korupcie dostanú 
lepšiu ochranu 

Šéfa Úradu pre verej-
né obstarávanie  
vyberali transparent-
nejšie

Pravidlá pre 
využívanie 
eurofondov  
sa zlepšili
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Podpora
investigatívy 
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Pokračovali sme v odhaľovaní pofidérnych biznisov 

firiem, na ktoré sme prvýkrát narazili pri predraženom 

nákupe vybavenia do Nemocnice sv. Michala. Súčasne 

nám Najvyšší kontrolný úrad aj Úrad pre verejné 

obstarávanie dali za pravdu, že tento tender nebol 

skutočnou súťažou a nepostupovalo sa pri ňom podľa 

zákona. 
Na snímke zľava predseda predstavenstva Nemocnice sv. Michala Marián Križko, 

predseda vlády SR Robert Fico, minister vnútra SR Robert Kaliňák a minister 

zdravotníctva SR Viliam Čislák počas prehliadky novej budovy  

Nemocnice sv. Michala, a.s. 3. novembra 2015 v Bratislave.  

FOTO TASR – Martin Baumann

Odhalili sme pre-
dražený nákup  
v Nemocnici  
sv. Michala 

• Podali sme 4 infožaloby na štátne inštitúcie, 

ktoré nám odmietli sprístupniť požadované 

dokumenty. 

• Podali sme podnet na Úrad pre verejné 

obstarávanie na preskúmanie zákonnosti 

verejného obstarávania uskutočneného Hlavným 

mestom SR Bratislavou. 

• Podali sme podnet na overenie pravdivosti  

a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod 

zapísaných v registri partnerov verejného sektora.

Urgovali sme 
kompetentých,  
aby konali
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Osveta
& Vzdelávanie
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Za dva roky práce s odsúdenými za korupciu vidíme, 

že trest je dôležitý, ale bez následnej podpory zmeny 

sa môže míňať účinkom. Preto sme aj v roku 2017 

poskytovali v spolupráci s probačnými a mediačnými 

úradníkmi slovenských súdov probačnú podporu 

ľuďom, ktorí boli odsúdení za malú korupciu. Ide 

o ľudí vo výkone trestu podmienečne na slobode, 

ktorí v rámci skúšobnej doby na základe rozhodnutia 

súdu majú povinnosť absolvovať vzdelávanie alebo 

sociálno-psychologický tréning k téme korupcie. 

Účelom je prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

reflexia, vnímanie širších súvislostí a dôsledkov 

korupčného správania, ale aj podpora človeka so 

skúsenosťou odsúdenia za korupciu ako reštartovať 

svoj život po výkone trestu, ktorý prináša veľké 

životné zmeny. 

V roku 2017 sa nám v spolupráci s Ministerstvom 

spravodlivosti SR poradilo prispieť k tvorbe interného 

riadiaceho aktu (IRA) k probácií a mediácií v časti 

„Probačný program zameraný na protikorupčné 

správanie“, ktorý slúži na metodickú podporu práce 

probačných a mediačných úradníkov na slovenských 

súdoch. 

V roku 2017 sme spolu so Slovensko.digital zrealizo-

vali dve mikroobstarávania, vďaka ktorým dostali 

štátne dáta o eurofondoch lepšiu formu a sú dostupné 

v ekosyséme slovensko.digital. Na týchto údajoch 

sme postavili aplikáciu kamidueurofondy.sk, ktorá 

ukazuje využívanie eurofondov, eurofondové projekty 

aj firmy žijúce z eurofondov. Na webe si môžu novinári 

i verejnosť ľahko pozrieť, kto, kde a ako u nás využíva 

eurofondy. K nahliadnutiu sú presné čísla, profily 

firiem, ako aj status jednotlivých projektov. 

V eurofondoch sme 
vytvorili lepší pre-
hľad

V rámci probačného programu sme pracovali  
s odsúdenými za malú korupciu

Za dva roky práce  

s odsúdenými za korupciu 

vidíme, že trest je dôležitý, 

ale bez následnej podpory 

zmeny sa môže míňať 

účinkom.
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Na to, aby sme mohli redukovať korupciu na Slo-

vensku, potrebujeme dve základné zmeny: zmeniť 

postoje ľudí a následne podporiť zmenu ich správania. 

Aby sa tak stalo, je potrebné, aby sa ľudia začali zaují-

mať o svoju dlhodobú budúcnosť a aby začali vnímať 

spoločnosť akú súčasť svojej dlhodobej životnej 

perspektívy. Preto sme v Nadácií v roku 2017 pracovali 

s postojmi a správaním ľudí cez tréningy obyčajného 

hrdinstva vyvinuté teamom sociálnych psychológov 

pod vedením Phillipa Zimbarda. Pomáhať oživiť svoju 

rastovú myseľ a vnímať na sebe a okolí efekt svedka 

v náročných sociálnych situáciách sme boli (šesťkrát) 

stredoškolákom, (raz) aktivistom, (raz) učiteľom  

a (raz) verejnosti. 

Jemne ironickou kampaňou sme nielen upozornili 

na škandalózne vyjadrenia dnes už exministra vnútra 

R. Kaliňáka, že korupcia na najvyšších miestach 

neexistuje. Ale taktiež sme preukázali nefunkčnosť 

Elektronickej hromadnej žiadosti, ktorá by mala slúžiť 

ako nástroj otvoreného vládnutia a na vývoj ktorej išlo 

z našich daní už viac než 1,1 milióna eur. 

Trénovali sme každo-
denné hrdinstvo

Zaviedli sme Deň  
víťazstva nad korup-
ciou

Na to, aby sme mohli redu-

kovať korupciu na Sloven-

sku, potrebujeme zmeniť 

postoje ľudí a následne 

podporiť zmenu ich správa-

nia.
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V Košiciach sme už po druhýkrát zorganizovali 

protikorupčný festival Pucung, ktorý prilákal divá-

kov aj médiá vďaka podnetným diskusiám. Medzi 

hosťami boli arcibiskup Róbert Bezák, či bývalá za-

mestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana 

Hlávková.

Pripravili sme  
2. ročník Pucungu

Na festival prišlo viac ako 

500 ľudí.
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Naše sesterská organizácia sa z roka na rok rozrastá  

o nových aktívnych členov, ktorí proti korupcii bojujú 

aj v regiónoch. K pôvodnému členstvu, ktoré vzišlo  

z aktívnych účastníkov a účastníčok letného protiko-

rupčného kempu, sa pripojili noví členovia a členky.  

K 8 bývalým kempistom sa tak za rok 2017 pridalo 

ďalších 29 ľudí. Komunita mala koncom roku 35 čle-

nov a členiek (z ktorých bolo 29 pravidelne aktívnych 

a zvyšní ľudia pomáhali s drobnými, ad hoc úloha-

mi). Okrem toho sme podnietili vznik tímu verejnej 

kontroly. Dvanásť komuniťákov a komuniťáčok sa 

rozhodlo, že sa chce intenzívnejšie venovať odhaľova-

niu nekalostí vo svojich mestách a obciach. 

Okrem toho sme spustili oficiálny Komunitný web, 

kde sa široká verejnosť môže dozvedieť o komunite,  

našich aktuálnych bežiacich projektoch, aj ako sa 

pridať medzi nás. Na webe je zároveň 14 manuálov, 

ako konkrétne môže každý a každá z nás bojovať proti 

korupcii aj mimo členstva v Komunite. Zároveň sme 

vytvorili niekoľkostranovú príručku Čo robiť pri strete 

s korupciou, ktorá je ako PDF na komunitnom webe  

a máme ju aj v peknej vytlačenej verzii. 

Posilnili sme komunitu  
Zastavme korupciu

členov tím verejnej kontroly nasadenie
35 100 %1
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Projekt medika Michala predstavoval diskusiu štu-

dentov a študentiek medicíny z lekárskej fakulty  

v Martine s ministrom zdravotníctva, riaditeľom TISky 

a ďalšími hosťami. Eventu sa zúčastnilo cca 200 ľudí 

a bol z neho mediálny výstup v Denníku N. Projekt 

komuniťáčky Hanky sa týkal protikorupčného nefor-

málneho vzdelávania na 2 stredných školách, ktorého 

sa zúčastnilo  cca 80 žiakov a žiačok. 

Tretí projekt komuniťáka Michala sa opäť týka proti-

korupčného neformálneho vzdelávania na minimálne 

1 strednej škole v každom kraji so záverečným verej-

ným eventom v Žiline. Projekt sa realizuje od roku 

2018, v roku 2017 prebiehala príprava naň. 

Komunita pripravila osvetovú kampaň pre svojich 

rovesníkov - mladých ľudí, kde vysvetľovala, prečo 

je dôležité, aby šli voliť, a aby volili zodpovedne. 

Gro kampane predstavoval interaktívny web Pod 

županom, ktorý počas mesiaca október kedy kampaň 

bežala zaregistroval 11 493 zhliadnutí (klikov). 3 krátke 

tematické videá, ktoré v rámci kampane komunita 

natočila, mali dokopy vyše 19 800 pozretí. Taktiež 

sme získali vyše 1 200 mailových adries pre odobe-

ranie newslettera Nadácie. Web vďaka dohodnutej 

spolupráci propagovala priamo na školách aj iniciatíva 

Študentské voľby.  

Viedli sme 
sme projekty 
komuniťákov  
a komuniťáčok

Motivovali sme ľudí, 
aby prišli voliť župa-
nov 



Výročná správa Nadácie Zastavme korupciu                 2017Výročná správa Nadácie Zastavme korupciu                 2017

  

Výročná správa Nadácie Zastavme korupciu                 2017

Podpora
Whistleblowingu

20



Výročná správa Nadácie Zastavme korupciu                 2017

21

• Zdravotnej sestre, ktorá poukázala na korupciu 

nadriadeného, za čo bola trestne stíhaná za oho-

váranie. Odvážnej sestričke sme sprostredkovali 

právne posúdenie prípadu a právne rady.  

• Oznamovateľovi z prostredia veľkej korporácie, 

ktorému sme poradili v oblasti trestného práva. 

• Aktivistovi poukazujúcemu na opakované ne-

dodržiavanie VZN sme sprostredkovali detailnú 

právnu analýzu oprávnenosti požiadaviek poško-

dených a ich uplatnenia.  

• Bývalej pracovníčke miestneho úradu, ktorá pou-

kázala na nekalé praktiky nadriadeného  

v oblasti VO, sme poskytli právne rady ohľadne 

uplatnenia antidiskriminančných nárokov na 

súde.  

• Miestnym aktivistom v prípade korupcie v obci 

Marianka, ktorým sme tiež zabezpečili právnu 

pomoc.

Aj v tomto roku sme 

poskytli právnu pomoc 

desiatkam oznamova-

teľov protispoločenskej 

činnosti. Veľmi sa teší-

me, že sme  

pomohli:

Oznamovateľom korupcie sa snažíme uľahčiť na 

viacerých frontoch. Preto sme pripravili a prevádzku-

jeme web www.akooznamit.sk, ktorý má oznamo-

vateľom korupcie a protispoločenskej činnosti dať 

jednoduchý a praktický návod ako postupovať pri 

oznamovaní v rámci svojho zamestnania  

a príslušných orgánov.

Spustili sme web, kto-
rý pomáha nahlásiť 
korupciu
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Pán Petráš upozornil na skutočnosť, že nový riaditeľ 

TV Turiec neprešiel riadnym výberovým konaním. Stal 

sa ním poslanec zastupiteľstva z klubu strany Sieť, 

v ktorej pôsobil aj primátor Martina. Po tom ako pán 

Petráš odmietol články stiahnuť, prišla žaloba. 

Ako sme pomohli: Odvážnemu aktivistovi sme 

sprostredkovali právnu pomoc od advokátskej kance-

lárie Allen & Overy Bratislava, s.r.o. Súd dal právni-

kom nakoniec za pravdu a pána Petráša spod žaloby 

oslobodil. 

Čo bolo ďalej: Druhá strana sa odvolala, a tak  

v boji pokračujeme ďalej. Veríme, že súd nám dá 

opäť za pravdu. Lebo ak pán Petráš za poukázanie na 

podozrivé okolnosti výberu riaditeľa musí čeliť žalobe, 

vyvoláva to dojem, že mesto Martin sa nachádza 

kdesi v Uzbekistane.

Bývalá zamestnankyňa Slovenského národného 

múzea - Múzeum Bojnice niekoľko rokov upozorňo-

vala svojho zamestnávateľa na možné nehospodárne 

nakladanie s verejnými prostriedkami na Bojnickom 

zámku, pričom podľa medializovaných informácií 

malo ísť o rádovo státisíce eur. V máji 2015 jej bola 

daná výpoveď z organizačných dôvodov.

Sudkyňa Okresného súdu Prievidza Eva Kiššová nás 

potešila, keď rozhodla, že výpoveď pre pani Michal-

covú je neplatná. V roku 2017 sme sa tešili ešte viac, 

keď súd schválil zmier a mzda bola pani Michalcovej 

doplatená. 

Ako sme pomohli: Pani Michalcovej sme sprostredko-

vali právne služby advokátskej kancelárii  

Dentons Europe CS LLP v Bratislave.

Konkrétna  
pomoc konkrétnym 
ľuďom

Jozef
Petráš

Dáša
Michalcová 
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Novinársku cenu Zastavme korupciu za rok 2016 sme 

v roku 2017 hrdo odovzdali Zuzane Petkovej a Xénii 

Makarovej za sériu investigatívnych článkov v týžden-

níku Trend. Vo svojich textoch odkryli závažnú kauzu, 

v ktorej sa ocitli špičky vládnej strany a významným 

spôsobom prispeli aj k prepuknutiu kauzy Bašternák.

Ocenení

Pavol Szalai

Upozornil na podozrivé zákazky na ministerstve za-

hraničných vecí počas slovenského predsedníctva  

v Rade Európskej únii. 

Zuzana Hlávková

Upozornila na podozrivé zákazky na ministerstve 

zahraničných vecí počas slovenského predsedníctva  

v Rade Európskej únii.

Erik Baláž

Ako ochranár stál na čele záchrany Tichej a Kôprovej 

doliny pred vyrúbaním po známej kalamite v Tatrách  

a významnou mierou sa zaslúžil o vznik a ochranu 

najväčšieho divokého prostredia na Slovensku i jedné-

ho z najväčších v Európe. 

Štefan Straka

Už desať rokov učí Rómov ekologickému farmárčeniu. 

Snaží sa pozitívne ukázať, ako si môžu ľudia, ktorí 

trpia chudobou a podvýživou, zabezpečiť kvalitné 

potraviny či palivo. 

Podporili sme 
Novinársku cenu

Podporili sme ocenenie Biele vrany
Pomohli sme oceniť  

čestných a odvážnych ľudí, ktorí 

robia našu krajinu lepšou.
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Osveta
& Vzdelávanie
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V roku 2017 sme zorganizovali 2 bezplatné úvodné 

tréningy do komunity. Dokopy sa ich zúčastnilo 30 

mladých ľudí vo veku od 17 do 28 rokov, ktorí sa 3 dni 

vzdelávali v oblasti korupcie, verejnej kontroly, pro-

jektového manažmentu. Svoje znalosti a skúsenosti 

im odovzdala napríklad novinárka Zuzana Petková, či 

mladá aktivistka Karolína Farská.

Školili sme mladých 
protikorupčných 
bojovníkov

V roku 2017 sme pripravili výzvu na podávanie projek-

tov pre stredné školy Férovka. Cieľom výzvy je nájsť 

ľudí a projekty, ktoré sa popasujú s odpisovaním, 

šikanou či protekciou na škole.  Výzva sa realizuje v 

roku 2018, má však ambíciu pretrvať aj potom.

Podporili sme stredné 
školy, ktoré motivujú  
k férovosti  
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Tím
Správna rada:

Miroslav Trnka, predseda 
Michal Bláha 
Branislav Ondrášik 

Správca:
 
Peter Kováč 

Revízor: 

Magdaléna Leššová 

Riaditeľ: 

Pavel Sibyla

Členovia:

Zuzana Vasičák Očenášová

koordinátorka pre vzdelávanie

Marianna Leontiev  
externá spolupracovníčka,  
právna pomoc oznamovateľom 

Kaja Bernátová 
koordinátorka komunity  
Zastavme korupciu

Matej Hruška 
eurofondy

Petra Régnacq Trnková 
koordinátorka komunity 
Zastavme korupciu

Matúš Kollár

PR

Martin Turček

investigatíva

Marián Leško

externý spolupracovník

Lucia Pazičová

komunikácia

Miroslava Dudášová

event manager

Alžbeta Hájková

stážistka

Eva Hrabovská

Šimon Šiplák

Eliška Tížňovská

Peter Sabo

dobrovoľníci 
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Výdavky

Poskytnuté dary a príspevky

Výdavky na správu Nadácie

Spolu

Via Iuris, podpora ceny Biela vrana

Ochrana a zhodnotenie majetku Nadácie

Nadácia otvorenej spoločnosti, podpora Novinárskej ceny

Propagácia verejnoprospešného účelu Nadácie

Prevádzka Nadácie

Právne služby a poradenstvo

Mzdové náklady

Iné náklady

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane - PO

News and Media Holding, týždenník Trend
príspevok na vypracovanie Správy o stave slovenskej polície

10 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

34 042,94 €

25 516,75 €

43 207,57 €

164 844,68 €

1 559,11 €

294 430,20 €

7 790,75 €

2 468,40 €
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Výdavky podľa činností
Oblasť

*Výdavky v tabuľke zarátané do položky Organizácia v sebe zahŕňajú aj mzdové náklady na zamestnancov  
vykonávajúcich všetky vyššie uvedené činnosti

Eurofondy

82,27 €

Eventy

19 673,53 €

Fundraising

123,62 €

Investigatíva

5 807,66 €

Kancelária

18 386,99 €

Komunita

4 027,26 €

Oznamovatelia

39 792,13 €

PR a marketing

7 479,17 €

Osveta a vzdelávanie

25 504,70 €

Organizácia

173 552,87 €

294 430,20 €
Spolu
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Prehľad príjmov

Tržby z predaja služieb

Prijaté dary

Iné ostatné výnosy

Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť
Pôvod: Diskusia

FO do 100 eur

Vstupné Pucung

PO do 1000 eur
Pôvod: MEGABOOKS SK, spol. s r.o.

FO do 1000 eur
Pôvod: Plocháň Peter

Vecné dary od FO
Pôvod: M. Trnka tablet

Vecné dary od PO
Pôvod: ESET, spol. s r.o.

100,00 €

2 547,00 €

3 711,96 €

767,72 €

500,00 €

100,00 €

191,40 €

100,00 €

4 106,12 €

3 711,96 €



Prehľad príjmov

Príspevky od organizácií

Príspevky od FO

Ľudia ľuďom

M. Trnka

Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2017

Komunita

Férová Nadácia- O2

4 102,32 €

262 000,00 €

17 872,55 €

430,00 €

3 000,00 €

7 102,32 €

262 430,00 €

Spolu 295 322,95 €
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Fyzické osoby: 

Juraj Benetin 
Ján Benčík 
Róbert Bezák
Fedor Blaščák 
Marta Bočeková 
Rudolf Cádra 
Jakub Čech 
Jakub Gulík 
Michal Havran 
Ján Hargaš
Tomáš Honz 
Michal Hvorecký 
Tomáš Hudák 
Péter Hunčík
Andrej Jeleník 
Jakub Jošt 
Jana Kirschner 
Katarína Koščová
Lasky 
Jaroslav Lexa 

Firmy a organizácie:
Sudo agency 
Student Agency 
TASR
Denník N 
Newton Media 
InHiro 
ESET 
Finstat 
Tabačka Kulturfabrik 
Hotel Yasmin 
Férová Nadácia O2
Diorama
honest. 
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o. 
PRK Partners s.r.o. 
Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. 
Prosman&Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. 
Dentons Europe CS LLP 
Allen&Overy Bratislava s.r.o. 
Spišák&partners 
Advokátska kancelária Kolíková & Partners 

Jakub Lužina 
Mirka Ľahká 
Samuel Marec 
Peter Netri 
Táňa Pauhoffová 
Dávid Pavlík
Zuzana Petková
Blažena Ambróz Sendrovičová 
Marcela Turčanová  
Marek Vagovič 
Marián Zachar
Zuzka Zoláková 

Poďakovanie
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ZMENY V NADAČNEJ LISTINE 
A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

NADAČNÉ FONDY

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE

V roku 2017 neboli vykonané zmeny.

V roku 2017 Nadácia Zastavme korupciu nevytvorila 

žiadny nadačný fond.

Správcovi Nadácie bude za rok 2017 vyplatená odme-

na vo výške 3 000 eur. Orgány Nadácie - správna rada 

a revízor vykonávali v roku 2017 svoju činnosť bez 

nároku na odmenu.

Creative concept

& design by

V  Bratislave dňa 15. 5. 2018 

Peter Kováč

správca Nadácie Zastavme korupciu 
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