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O
NADÁCIÍ

Nadáciu založili slovenskí podnikatelia Miroslav
Trnka a Michal Blaha s cieľom obmedziť korupciu
a jej ničivé dopady na kvalitu života na Slovensku.
V malom tíme pracujú investigatívni novinári,
právnička, ktorá pomáha oznamovateľom
korupcie, špecialistka na vzdelávanie a mladí
koordinátori Komunity Zastavme korupciu, ktorí
vedú a motivujú mladých ľudí po celom Slovensku,
aby sa zaujímali o verejné dianie. V rámci
našich aktivít spolupracujeme s renomovanými
advokátskymi kanceláriami a právnikmi, ktorí nám
pomáhajú podávať podnety na Úrad pre verejené
obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a zastupujú
ľudí, ktorí oznámili korupciu a obrátili sa nás
s prosbou o pomoc.
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AKÝ BOL
ROK 2018

Keď som vlani stála na prvom proteste
po vražde novinára Jána Kuciaka,
z pódia zazneli slová publicistu Martina
M. Šimečku: “Nevieme, kto stlačil spúšť,
ale vieme, čo ho zabilo. Korupcia.”
Odvtedy uplynulo veľa času a vďaka
práci čestných vyšetrovateľov sme
sa dozvedeli, kto je pravdepodobne
vykonávateľ a koho podozrievajú
z objednávky vraždy. Informácie, ktoré
sa na nás valili z médií len potvrdili
Šimečkovu teóriu. Organizovaný
zločin a korupčné správanie tak veľmi
prerástli do štruktúr štátu až to stálo
život dvoch mladých ľudí.
Rok 2018 bol rokom neuveriteľných
a zároveň znepokojivých odhalení,
kto všetko bol do tohto systému
zapojený. Zároveň bol však obdobím
nádeje, odvahy a veľkých zmien,
ktorým sa nevyhla ani Nadácia
Zastavme korupciu.

Mimovládne organizácie, vrátane
Nadácie, podporili aktivity a hnutia
čestných ľudí, ktorí sa rozhodli
prehovoriť o porušeniach zákona.
Či už išlo o farmárov alebo lesníkov.
Nadácia sa postavila na stranu
odvážnych učiteliek z Humenného,
ktoré poukazovali na porušenia
zákona v meste, ale snažili sme
sa pomôcť tiež lesníkovi Matúšovi
Hríbikovi. Musel čeliť rôznym
obvineniam za to, že upozorňoval
na šafárenie v štátnom lesnom
podniku.

Vždy budeme stáť na strane
odvážnych, ktorí sa neboja ísť proti
systému a bojovať s korupciou. Aj
preto sme radi, že sa nám podarilo
V auguste som na poste riaditeľa
prispieť k schváleniu nového
Nadácie vymenila Pavla Sibylu, ktorý sa zákona o ochrane oznamovateľov
rozhodol vstúpiť do politiky. Prevzala
protispoločenskej činnosti. Pozorne
som po ňom projekt investigatívnej
budeme sledovať vznik nového úradu,
relácie Cez čiaru. V Nadácii sa
ktorý im má poskytovať pomoc a robiť
domnievame, že je potrebné podporiť
osvetu v nahlasovaní korupcie.
prácu investigatívnych novinárov,
ktorí veľa riskujú, aby priniesli nové
Z toho, čo sa za posledné obdobie
zistenia a svoju prácu berú ako
dialo, sa zdá, akoby štát nefungoval
službu verejnosti. Spoločný projekt
a opraviť ho je takmer nemožné. Nie
s Pavlom Féjerom vznikol potom, čo
je to celkom tak. Stačí sa pozrieť
bola dočasne zastavená investigatíva
na slušných prokurátorov aj policajtov,
vo verejnoprávnej televízii. Prispelo
ktorí vlani s nasadením riešili nielen
na neho mnoho našich priaznivcov,
vraždu novinára, ale aj mnohé
za čo ďakujeme.
korupčné kauzy.

Aj my v Nadácii máme skúsenosť
s fungujúcimi inštitúciami, na ktoré
sa obraciame s podnetmi alebo
so žiadosťou o spoluprácu. Takým
je napríklad Úrad pre verejné
obstarávanie. Vlani sme sa
intenzívnejšie pustili do kontroly
štátnych nákupov. Mnohé
z podozrivých miliónových tendrov
Úrad pre verejné obstarávanie zastavil
a ochránil tak peniaze ďaňových
poplatníkov.

Pre ich lepšiu budúcnosť má zmysel
pokračovať v tom, čo robíme. Aj
naďalej budeme upozorňovať
na podozrenia z korupcie, robiť
osvetu, pomáhať whistleblowerom,
meniť zákony k lepšiemu
a kontrolovať mocných. Vďaka
všetkým, ktorí nás v tom podporujú.

Nádej, že krajina bude smerovať
k lepšiemu, dávajú aj mladí ľudia.
Čoraz viac je ich v našej komunite
protikorupčných bojovníkov a pri
stretnutiach s nimi vidím, že
na Slovensku vyrastá generácia,
pre ktorú úplatok nebude súčasťou
miestnej kultúry.

Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
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PROTIKORUPČNÁ
LEGISLATÍVA
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PROTIKORUPČNÁ
LEGISLATÍVA

PRESADILI SME NOVÝ ZÁKON
NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV!
Odvážnych ľudí, ktorí oznámia
korupciu v zamestnaní, chráni zákon
už od roku 2015. Z našich skúseností
ale vyplynulo, že táto ochrana nie
je postačujúca, ak chceme, aby sa
ľudia nebáli korupciu oznamovať.
Aj preto sme dlhé mesiace pracovali
na tom, aby sme pre whistleblowerov
vybojovali lepšie podmienky a väčšiu
ochranu. Podarilo sa.
OZNAMOVATELIA BUDÚ LEPŠIE
CHRÁNENÍ

“Slováci nie sú
ľahostajní voči
porušovaniu
zákonov. Treba
však urobiť
všetko preto, aby
mali pocit, že
nahlasovanie má
zmysel.“

Pôvodný zákon ponúka
oznamovateľom možnosť získať tzv.
status chráneného oznamovateľa. To
znamená, že zamestnávateľ nemôže
oznamovateľa len tak vyhodiť, ani sa
mu mstiť, všetky úkony, ktoré by chcel
voči nemu podniknúť, musí odobriť
Inšpektorát práce.
Zákon, ktorý sa nám podarilo presadiť
v roku 2018, vstúpil do platnosti
1. marca 2019.

Marianna Leontiev
spolupracujúca advokátka
Nadácie Zastavme korupciu
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PODPORA
WHISTLEBLOWINGU
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PODPORA
WHISTLEBLOWINGU

NOVÝ ZÁKON PRINÁŠA
NOVÚ UNIKÁTNU INŠTITÚCIU
Úrad na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti
•

preberá doterajšie úlohy
Inšpektorátov práce

•

rozhoduje o voprednej
a následnej
ochrane oznamovateľa

•

kontroluje uplatňovania tohto
zákona

•

uľahčuje oznamovateľom celý
proces

•

šíri osvetu

V zákone sa, okrem zriadenia Úradu
a progresívne transparentnej voľby
jej predsedu, podarilo upraviť aj
ďalšie dôležité inštitúty. Zaviedol
sa opravný prostriedok voči
neposkytnutiu ochrany, zlepšili sa
podmienky na poskytnutie odmeny
za oznámenie, predĺžila sa ochrana
chráneného oznamovateľa o tri roky,
doplnila sa povinnosť zamestnávateľa
oboznámiť whistleblowera s prijatými
opatreniami.
Zákon dokonca umožňuje poskytnúť
ochranu whistleblowerovi, ktorý
urobí oznámenie prostredníctvom
médií. A to v prípade, keď sa mohol
oprávnene domnievať, že urobenie
oznámenia zamestnávateľovi by
neviedlo k riadnemu prešetreniu.
ĎALŠÍ ZBYTOČNÝ ÚRAD?
Veríme, že whistlebloweri úrad
na ich ochranu potrebujú. Brali sme
si príklad zo zahraničia, kde podobné
úrady úspešne fungujú a pomáhajú.
V právomociach tohto úradu sme
videli možnosť odstránenia toho, čo
doteraz nefungovalo. Preto veríme,
že tento úrad zbytočný nebude
a priložíme aj našu ruku k dielu.
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PODPORA
WHISTLEBLOWINGU

AJ V ROKU 2018 SME POSKYTLI PRÁVNU POMOC
ODVÁŽNYM ĽUĎOM, KTORÍ SA KORUPCII ODMIETLI PRIZERAŤ

Lenka Dunajová

Matúš Hríbík

Daniela Polovková

Sestrička upozornila na to, že v žilinskej
nemocnici vyberajú nových zamestnancov
zvláštnym spôsobom.

Horár upozornil štátne Lesy SR,
že firma, ktorá mala sadiť stromy, neurobila svoju
prácu.

Vystúpila na proteste, chceli ju za to potrestať.

Hlavná sestra tam mala prijímať ľudí na základe
toho, či si nej kúpili poistku. Po medializácii tohto
prípadu vedúca sestra podala na L. Dunajovú
trestné oznámenie za ohováranie. Súčasne sa však
začalo aj trestné stíhanie vo veci nepriamej korupcie
Národnou kriminálnou agentúrou, kam chodila L.
Dunajová vypovedať ako svedok. Keď tam bola
naposledy, pred dvoma týždňami, vyšetrovateľ
jej oznámil dobrú správu. Pokurátor rozhodol, že
trestné oznámenie bolo neopodstatnené. Prípad
prebrala Národná kriminálna agentúra (NAKA),
ktorá stále pokračuje vo vyšetrovaní podozrenia
z korupcie.

V čase, keď ochranári bijú na poplach za záchranu
slovenských lesov, firma Atalian SK stratila v revíri
pri Telgárte niekoľkotisíc sadeníc, z ktorých raz
mala vyrásť nová hora. Horár Matúš Hríbik ich
našiel zahrabné a schované v jamách. Odkedy
na to upozornil nadriadených, chodil po policajných
výsluchoch a bál sa o miesto, zatiaľ čo firma
chystala ďalší biznis so štátom.

Slobodné vyjadrenie názoru na občianskom
proteste nesmie byť považované za “menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny”. A v prípade pani
učiteľky Daniely Polovkovej z Humenného nakoniec
ani nebude. Spolu s advokátskou kanceláriou, ktorá
nám v prípade pomáhala, sa z toho veľmi tešíme
a odvážnej pani učiteľke želáme všetko dobré.

“Ďakujem Vám
aj vašej Nadácii
za uchopenie mojej
beznádeje a vrátenie
dôstojnosti.”
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OSVETA
A VZDELANIE
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OSVETA
A VZDELÁVANIE

MOTIVOVALI SME ŠTUDENTOV
K ČESTNOSTI V UNIKÁTNEJ VÝZVE
FÉROVKA
Škandinávske štáty trpia korupciou
podstatne menej, ako iné európske
krajiny. Jedným z dôvodov môže byť aj
fakt, že férovosť deťom vštepujú už
v škole.

“Škola je miesto,
kde sa deti
stretávajú
s rôznymi príkladmi
neetického
správania. Správne
nastavenie hodnôt
a vyhranenie
sa voči takémuto
správaniu
v mladom veku
neskôr pôsobí
ako antikorupčné
očkovanie. “

Zuzana Vasičák Očenášová
koordinátorka výzvy Férovka

Postoj, ktorý človek ku korupcii
zaujme v dospelosti, je do veľkej
miery ovplyvnený sériou zážitkov
s “malou” korupciou. Odpisovanie,
predbiehanie sa v rade na obed,
zneužívanie pozície staršieho
na internáte sa v dospelosti menia
na úplatky, obchádzanie pravidiel,
či zneužívanie verejnej moci. Ak
dieťa funguje v prostredí, kde sa
takému správaniu jasne povie nie,
máme šancu na úrady, nemocnice
či parlament, v ktorých budú čestní
ľudia, bez ochoty podvádzať.
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OSVETA
A VZDELÁVANIE

PODPORILI A MENTOROVALI SME ŠTYRI ŠKOLY,
KTORÉ PRIŠLI V VLASTNÝMI PROJEKTAMI
AKO BOJOVAŤ PROTI NEETICKÉMU SPRÁVANIU
•

•

•

ČO SA EŠTE PODARILO

Workshop
“KORUPČNÍCI V NÁS”
Súkromná stredná škola v Košiciach celý
Ako by ste reagovali, keby vám niekto ponúkol
rok bojovala proti odpisovaniu v školskej
úplatok? Vyskúšať si, aké je to byť v úlohe
internetovej televízii. Začínajúci filmári vytvorili korupčníka, či obete korupcie, dostali učitelia
sériu videí, v ktorej spolužiakom vysvetľovali,
a právnici na Trnavskej univerzite v Trnave. Workshop
prečo je odpisovanie nesprávne. V druhej fáze
viedla naša Zuzana Vasičáková Očenášová.
pripravili sériu diskusií a miniaktivít, ktoré majú
spolužiakov od podvádzania odradiť a posilniť
Workshop
hrdosť v tých, ktorí študujú bez ťahákov.
“AKO VYSTÚPIŤ Z MLČIACEJ VÄČŠINY”
Po smrti mladého Henryho sme zorganizovali
Trenčiansky internát evidoval veľa prípadov,,
workshop o efekte prizerajúceho sa na ulici či
kedy silnejší šikanovali slabších. Vychovávatelia v korupčnej situácií. Workshopom sme ľudí chceli
a študenti chcú problém riešiť mediáciou.
posmeliť, aby sa v ktritických situáciach veciam
Tréningy ako podobné situácie riešiť, absolvujú nepruzerali, ale nebáli sa konať. Ako vykročiť
vychovávatelia i žiaci.
z mlčiacej väčšiny sme hovorili na trnavskej
právnickej fakulte a na bratislavskom gymnáziu.
Študenti v Púchove mali veľké množstvo
neospravedlnených hodín. Na škole sa preto
rozhodli zriadiť klubovňu, kde budú robiť
zaujímavé diskusie a workshopy, ktoré majú
viesť k väčšiemu dodržiavaniu pravidiel, ako
základnému princípu pre správne fungovanie
v právnom štáte.

V Dubnici nad Váhom si učitelia všimli, že študentom
chýba vzájomný rešpekt. Na študentov so sklonom
k arogancii v priebehu roka pôsobili sériou diskusí
a špeciálnych triednickych hodín. Dôležitou súčasťou
projektu bol spoločný divadelný projekt, kde
na jednom pódiu vystúpili spolu so žiakmi zo školy
pre telesne postihnutých.
S workshopmi o tom ako odpisovanie, neférové
pravidlá v škole či zneužívanie moci v konfliktoch
na stredoškolskom internáte sme cestovali
do Trenčína, Košíc, Dubnice či Púchova a celý
rok sme partnerské stredné školy sprevádzali
postojovou zmenou. Okem toho sme boli pri tom
ako zážitkovým workshopom o odpisovaní a korupcií
prešli všetci štvrtáci z bratislavského gymnázia
a niekoľko tried lučeneckej strednej školy.
VÝROČNÁ SPRÁVA — Nadácie Zastavme korupciu
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POPRORA
INVESTIGATÍVY
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PODPORA
INVESTIGATÍVY

SPUSTILI SME VLASTNÚ
INVESTIGATÍVNU RELÁCIU
CEZ ČIARU
Na Slovensku sa množia konšpiračné
weby, zatiaľ čo investigatíva z obrazu
celkom zmizla. Video je ideálny
formát pre množstvo ľudí, ktorí neradi
čítajú dlhé články, ktoré sú často
zamknuté. Preto sme sa rozhodli,
že sa začneme pozerať na rôzne,
nielen korupčné prípady cez objektív
kamery my. Vďaka podpore ľudí
sme vyzbierali viac ako 10 000 eur,
vďaka ktorým mohla na Slovensku
vzniknúť nová relácia. Tvorcami relácie
Pavol Fejér a Katarína Jánošíková.
V minulom roku vznikli 3 reportáže,
ktoré si v priemere pozrelo 100 000
ľudí.
REPORTÁŽ O POMEROCH
V HUMENNOM PRINIESLA
SKUTOČNÚ ZMENU

“Vizuálne
média majú veľkú
moc, tí hore sa
ich boja.“

Pavol Fejér
moderátor a spolutvorca relácie Cez čiaru

Potom, ako sme informovali o situácii
v meste, kde sa ľudia primátorky
boja, sa ozvalo množstvo ľudí, ktorí
potvrdili, že postupy vedenie mesta
nevyvolávajú len pochybnosti, ale aj
strach. Veríme, že aj naša reportáž
prispela k tomu, že ľudia sa odvážili
o situácii hovoriť, vďaka čomu sa
vedenie v komunálnych voľbách
zmenilo.
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KONTROLA
ŠTÁTNYCH NÁKUPOV

VÝROČNÁ SPRÁVA — Nadácie Zastavme korupciu

17

KONTROLA
ŠTÁTNYCH NÁKUPOV

“Začali sme
intenzívne
kontrolovať verejné
úrady a ministerstvá
a dozeráme na to,
ako a načo míňajú
štátne peniaze.”

ZASTAVILI SME PODOZRIVÝ
TENDER ZA NIEKOĽKO MILIÓNOV EUR
Prišli sme na to, že Správa štátnych
hmotných rezerv vypisuje tender
v ktorom má predpoklad uspieť konkrétna
bezpečnostná služba, ktorá má údajne
väzby aj na vládny Smer. O tendri
šitom na mieru sme informovali médiá
a podali sme podnet na Úrad pre verejné
obstarávanie, ktorý nám dal za pravdu
a celý obchdod zastavil.
INFORMOVALI SME O PREDRAŽENEJ
ZMLUVE NA INFORMAČNÝ SYSTÉM
Spolu s odvážnym zamestnancom rezortu
obrany a vnútra Marošom Klinčákom sme
upozornili na podozrivý nákup technológií
pre vojenské letectvo. Ministerstvo ešte
za éry Smeru kúpilo elektronické systémy
za cenu, ktorá bola podľa Klinčáka
o milión eur vyššia, než bola cena na trhu.
V obchode sa angažovala aj firma R-Sys,
ktorej konateľom bol vtedy málo známy
podnikateľ Hoľko. Kontrolóri ministerstva
tento nákup uzavreli s tým, že všetko
prebehlo v poriadku. Potom, ako sme
na celú vec upozornili, sa veci pohli. Prípad
prešetruje NAKA.

Zuzana Petková
riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu
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KONTROLA
ŠTÁTNYCH NÁKUPOV

V HUMENNOM VYBERALI
RIADITEĽOV ŠKÔL NEZÁKONNE,
PROKURATÚRA NÁM DALA
ZA PRAVDU
Slovenskej komore učiteľov sme
pomohli s podnetom na prokuratúru
ohľadom nezákonného menovania
riaditeľov škôl mestom Humenné.
Prokuratúra nám dala za pravdu,
v budúcnosti by sa mali mestá
a obce zdržať postupu, ktorý doteraz
používali - opakované menovanie bez
riadneho výberového konania.
SPUSTILI SME WEB NA KONTROLU
EUROFONDOV
V júni 2018 sme spustili
kamidueurofondy.sk - web
na kontrolu projektov z eurofondov.
Na Slovensku sa z eurofondov
podporia tisíce projektov, no doteraz
nebolo úplne jednoduché nájsť o nich
podrobnejšie informácie. Preto
sme sa rozhodli web o eurofondoch
zamerať na konkrétne projekty, kde si
každý môže pozrieť, aké má projekt
výsledky, na čo sa v ňom míňajú
zdroje - a ak sa niečo zdá podozrivé,
môže nám o tom poslať správu.
Web automaticky pracuje s dátami,
ktoré zverejňuje o eurofondoch štát
a dopĺňa ich o finančné výsledky
firiem z Finstatu.

PODALI SME VIACERO
PODNETOV NA ÚVO A NKÚ
•

tri podnety na obstarávanie
za vyše 430 miliónov eur

•

podnet na preskúmanie
26 tendrov, ktoré mali byť
diskriminačné

•

podnet na tender ušitý
pre firmu Bonul

•

aby nebolo prazdne. dajme
foto CAK (vo foldri) popiska
Miroslav Cák, spolupracujúci
právnik, ktorý pomáha sledovať
verejné obstarávanie
a pripravuje podnety na Úrád
pre verejné obstarávanie,
či Najvyšší kontrolný úrad
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POPRORA
DROBNÝCH PROJEKTOV
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PODPORA
MALÝCH PROJEKTOV

NOVINÁRSKA CENA
Cenu Zastavme korupciu za rok
2017 sme v roku 2018 odovzdali
vynikajúcej novinárke Monike Tódovej
z Denníka N. Ocenenie si plne zaslúžila
za výborný rozhovor s bývalým
šéfom vyšetrovacieho tímu Gorila
Marekom Gajdošom, za jej príspevok
k odhaleniu a ďalšiemu pokrývaniu
kauzy Bašternák a tiež za jej
neutíchajúci zápal pre spravodlivosť
a poctivú reportérsku prácu.
ŠKOLENIE O IT BEZPEČNOSTI
PRE NOVINÁROV
Po vražde novinára Jana Kuciaka
a jeho snúbenice Martiny
Kušnírovej sme sa presvedčili, že
pracovať na Slovensku s citlivými
informáciami môže stáť človeka aj
život. V spolupráci so šikovnými IT
špecialistami z firmy Nethemba sme
preto pripravili pro bono Digital
Privacy Workshop, na ktorom
odborníci pomohli novinárom a ľuďom
z neziskoviek zabezpečiť ich mobily
a počítače.
JUDIKÁT ROKA
Stali sme sa partnermi ocenenia
Judikát roka, ktorý každoročne
vyhlasuje týždenník Trend. Cieľom
je vyzdvihnúť pozitívne rozhodnutia
súdov, ktoré menia Slovensko
k lepšiemu. V minulom roku sme sa
podieľali na výbere a hodnotení.
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KOMUNITA
ZASTAVME KORUPCIU

OPÄŤ SME PODRÁSTLI

STRÁŽILI SME TRANSPARENTNOSŤ
KOMUNÁLNYCH VOLIEB

Nie všetko na Slovensku funguje
optimálne, nemá však zmysel
prehlbovať nedôveru v štát
a vzbudzovať dojem, že nič nefunguje.
Preto sústreďujeme našu pozornosť
na to, ako robiť veci lepšie. Komunita
protikorupčných bojovníkov aktívne
bojuje proti korupcii na lokálnej
úrovni a je výborným príkladom toho,
čo všetko je možné. Stredoškoláci
a vysokoškoláci z celého Slovenska
šíria protikorupčnú osvetu, chodia
na mestské zastupiteľstvá a venujú
sa aj verejnej kontrole.

Kampaň Volebné hliadky, v ktorej
sme vyzývali ľudí, aby šli dohliadať
na sčítavanie hlasov po komunálnych
voľbách a predišli tak možnej
manipulácii s výsledkami, si získala
mimoriadnu pozornosť. Kampaň v
online priestore zasiahla vyše 150 000
ľudí. Dôležitý message zdieľali
médiá, NGOs, samotné politické
strany, či dokonca známe Zomri.
Šéfka štátnej volebnej komisie
konštatovala, že najviac otázok
a podnetov tento rok dostali
práve v súvislosti s pozorovaním
PODNIETILI SME VZNIK LOKÁLNYCH sčítavania hlasov, pod čo sa podpísala
PROTIKORUPČNÝCH BUNIEK
aj naša kampaň.
Prvé aktivistické bunky vznikli
v Pezinku, Trenčíne, Sučanoch
a Rožňave, ktoré počas roka
zorganizovali rôzne druhy podujatí,
od diskusií po multižánrové eventy
a vďaka ktorým sa naša komunita
rozšírila o nových členov a členky.
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FINANCOVANIE

VÝDAVKY
POSKYTNUTÉ DARY A PRÍSPEVKY
Podpora Novinárska cena - Nadácia otvorenej spoločnosti
Finančný príspevok Čiara života
News and Media Holding, týždenník Trendpríspevok
na vypracovanie Správy o stave slovenskej polície
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám:
Michal Pati, Hana Mravcová

SUMA (EUR)
5 000
200
0
635

Projekt Stredná odborná škola Púchov

3 618

Projekt Gymnázium Dubnica nad Váhom

1 700

Projekt Športové Gymnázium Trenčín

202.47

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
VÝDAVKY
Ochrana a zhodnotenie majetku Nadáci
Propagácia verejnoprospešného účelu Nadácie

17 872.55
SUMA (EUR)
0
10 478.6

Prevádzka Nadácie

49 033.46

Právne služby a poradenstvo

42 230.91

Mzdové náklady

131 549.75

Iné náklady

26 014.41

SPOLU

288 535.15
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FINANCOVANIE

VÝDAVKY PODĽA ČINNOSTÍ
OBLASŤ
Eventy

SUMA (EUR)
3 281.5

Investigatíva

22 176.53

Kancelária

8 443.91

Komunita

2 124.54

Oznamovatelia

42 303.35

PR a marketing

27 048.21

Osveta a vzdelávanie

11 208.87

Organizácia

17 948.24

SPOLU

288 535.15
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FINANCOVANIE

PREHĽAD PRÍJMOV
EUR

PÔVOD

2 400

Príspevok
na reláciu Cez
čiaru

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB
Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť
PRIJATÉ DARY
FO do 100 eur

1 627.42

FO do 1000 eur

620

500
Plocháň Peter

Prijaté dary od PO

300

Akadémia Leaf

3 300

TÜV SÜD
Slovakia s.r.o.

2 000

O2 Slovakia,
s.r.o.

1 129.27

Online
Giving you

191.4

ESET, spol. s r.o.
- software

Vecné dary od PO
PRÍSPEVKY OD ORGANIZÁCIÍ
Ľudia ľuďom
Startlab

5 412
10 867.38

PRÍSPEVKY OD FO
M. Trnka

240 197

Komunita

215

Príspevky z podielu zaplatenej
dane prijaté v roku 2017
SPOLU

17 872.55
286 132.02
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TÍM

SPRÁVNA RADA:
Miroslav Trnka
predseda Michal Blaha
Branislav Ondrašik
SPRÁVCA:
Peter Kováč
REVÍZOR:
Magdaléna Leššová
RIADITEĽ:
Pavel Sibyla,
od augusta 2018 Zuzana Petková

KOORDINÁTORI
KOMUNITY ZASTAVME
KORUPCIU:
Kaja Bernátová
Petra Regnacq Trnková
Martin Suchý
EUROFONDY:
Matej Hruška
KOMUNIKÁCIA:
Lucia Pazičová

ČLENOVIA:
koordinátorka pre vzdelávanie:
Zuzana Vasičáková Očenášová
EXTERNÁ
SPOLUPRACOVNÍČKA,
PRÁVNA POMOC
OZNAMOVATEĽOM:
Marianna Leontiev
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Správca Nadácie

28. 6.2019
JUDr. Peter Kováč

Nadácia Zastavme korupciu
Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovakia
info@zastavmekorupciu.sk

www.zastavmekorupciu.sk
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