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Zastavme korupciu

Aj v roku 2019 sme pôsobili vo všetkých
oblastiach, ktoré majú vplyv na mieru korupcie
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Posledných 5 rokov

1.

2.

Meníme zákony
k lepšiemu

Chránime
whistleblowerov

↓
Presadzujeme systémové opatrenia,
ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii. Spolu so
špičkovými právnikmi spolupracujeme na
návrhoch zákonov, aby sme dokázali priestor
pre podvodníkov čo najviac obmedziť.

↓
Odvážnym ľuďom, ktorí korupciu nahlásia,
sprostredkujeme právnu pomoc
a snažíme sa odvrátiť odvetné opatrenia
ich zamestnávateľov, ktoré oznámenie korupcie často prináša.

3.

4.

Kontrolujeme
nakladanie
s verejnými zdrojmi

Podporujeme
investigatívnu
žurnalistiku

↓
Ak prídeme na to, že pri verejnom
obstarávaní niekto porušuje zákon,
zburcujeme kontrolné orgány. Vďaka
podnetom na Úrad pre verejné
obstarávanie, či Najvyšší kontrolný úrad
sa nám podarilo v štátnej kase ušetriť
stovky miliónov eur.

↓
Podporujeme kvalitnú novinársku
prácu, ktorá odhaľuje korupciu
a upozorňuje na ňu. Od júna 2018 tvoríme
aj vlastnú investigatívnu reláciu
Cez čiaru, ktorá sleduje prípady, kde
sa porušuje zákon.

5

Zastavme korupciu

Čo robíme

5∙
Vedieme protikorupčných
bojovníkov

↓
Komunita Zastavme korupciu je sesterskou organizáciou Nadácie. Každý rok do nej
pribudnú noví ľudia, ktorých motivujeme
k tomu, aby sa zaujímali o dianie vo svojom
meste či obci, a vytvárali tak lokálne protikorupčné hotspoty.

6.
Vzdelávame a šírime
protikorupčnú osvetu

↓
Aktívne pracujeme so strednými školami
po celom Slovensku a motivujeme ich,
aby zo žiakov formovali čestných a férovo
zmýšľajúcich ľudí. Hodnotové vzdelávanie
je nástroj, ktorý zvyšuje citlivosť mladých
ľudí na neetické a korupčné správanie, ktoré
je u nás stále vnímané ako norma.
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Povedali o nás

↑
MÁRIA KOLÍKOVÁ
ministerka spravodlivosti

Povedali
o nás

Spomedzi mimovládnych organizácií, ktoré
bojujú proti korupcii, vnímam aj Nadáciu
Zastavme korupciu ako veľmi dôležitú,
keďže na poli boja proti korupcii robí to,
čo môže robiť len inštitúcia, ktorá nie je
vládna. Jej nezávislosť je výhodou v oblasti
navrhovania účinných nástrojov na boj proti
korupcii. Umožňuje jej tiež vypĺňať priestor,
v ktorom štát ešte nepôsobí. Keďže Úrad
na ochranu oznamovateľov ešte stále nie
je funkčný, Nadácia v tejto oblasti zohráva osobitnú rolu. S ohľadom na konkrétne
výstupy, ktoré Nadácia má, je takáto inštitúcia v právnom štáte úplne nevyhnutná.

↑
MIROSLAV HLIVÁK
šéf Úradu pre verejné obstarávanie

Nadáciu Zastavme korupciu považujem
za dôležitého aktéra občianskej spoločnosti, ktorý dohliada na čistotu vo verejnom
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Posledných
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priestore. Teší ma, že ÚVO v rámci svojej
metodickej činnosti vytvoril v spolupráci s Nadáciou Stručnú príručku verejného
obstarávania, ktorá slúži ako pomôcka pri
výklade zákona o verejnom obstarávaní pre
všetkých vyhlasovateľov súťaží. Úrad má
tiež skúsenosť s mnohými podnetmi podanými Nadáciou, pričom v mnohých prípadoch boli výsledkom kontroly úradu zistenia
o porušení zákona. Aj do ďalších rokov
prajem Nadácii úspešné pôsobenie
pri strážení vecí verejných.

↑
JOZEF KUCIAK
brat Jána Kuciaka

Priznám sa, že prácu Nadácie registrujem
veľmi dlho, intezívnejšie sa však zaujímam až v posledných rokoch a obdivujem,
čo robia. Korupcia je pre našu krajinu a
spoločnosť “Covidom” už od vzniku samostatnej republiky a takmer všetci politici
dokázali, že s ňou bojovať nevedia, alebo
nechcú. Môžeme byť veľmi vďační, že sú
v Nadácii takíto ľudia, ktorí chránia celospoločenský záujem aj napriek útokom
korupčníkov. Neviem, či by som to ustál.
Dúfam, že si to čím skôr uvedomia aj politici
a všetci ľudia, a namiesto útokov bude viac
vďačnosti a menej korupcie.
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a track record. Vynikajúca povesť Nadácie nevyhnutne prispieva aj k zvyšovaniu
reputácie spoločnosti ESET a jej pozitívneho
vnímania vo verejnosti. Toto považujem
za veľmi významnú skutočnosť, pretože
spojenie prispieva k vyváženiu negatívnych
konotácii, s ktorými (hoci neoprávnene,
ale pomerne účinne) narábajú rôzni vplyvní
konšpirátori.

↑
JÁN HARGAŠ
poradca podpredsedníčky vlády
pre informatizáciu

Považujem, za veľmi dôležité, aby na Slovensku pôsobili watchdog organizácie akou je
Nadácia Zastavme korupciu. Počas pôsobenia v Slovensko.Digital bola Nadácia pre nás
dôležitým partnerom v investigative, ale aj
pri presadzovaní nových transparentných
prístupov vo fungovaní štátu - napríklad
pri voľbe predsedu ÚVO. Princípy, ktoré sa
v tom čase etablovali, platia dodnes a stali
sa vzorom pre mnohé ďalšie výberové konania na dôležité funkcie v štáte.

↑
ING. MARTIN TICHÝ
CEO TÜV SÜD Slovakia

Nadáciu sme finančne podporili, lebo okrem
toho, že sú nám ľudia zo Zastavme korupciu
veľmi sympatickí, máme aj spoločný cieľ –
zbavovať sa korupcie na Slovensku. Nadácia
mení pohľad na korupciu v očiach verejnosti a nám sa darí odstraňovať korupciu vo
firmách a organizáciách. Len spoločnými
silami dokážeme zmeniť Slovensko k lepšiemu.

↑
PETER KUBINA
poradca prezidentky
pre oblasť práva

S Nadáciou naša advokátska kancelária aj ja
osobne spolupracujeme od jej vzniku. Máme
za sebou niekoľko úspešne vyriešených
prípadov. Za čias svojho fungovania si
v spoločnosti vybudovali skvelú reputáciu
Zastavme korupciu
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Korupciu
brzdíme
už od roku
2014

Čo sa podarilo
v roku 2019
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Čo sa podarilo

1.

3.

Presadili sme nový zákon
na ochranu oznamovateľov

Protikorupčné opatrenia
sme pretlačili do programov
strán, aj do Programového
vyhlásenia vlády

↓
Zákon predpokladá vznik unikátnej inštitúcie - Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad má všetky predpoklady zohrať dôležitú úlohu v boji
proti korupcii a lepšie chrániť whistleblowerov na Slovensku. Výber predsedu Úradu sa
uskutočnil za našej účasti a bol označený za
najtransparentnejší na Slovensku.

1
Legislatívny
lobing

2.

Zabránili sme novele
zákona, ktorá by umožnila
utajovať štátne tendre

↓
V roku 2019 poslanci schválili novelu zákona
o verejnom obstarávaní, ktorá by umožnila
tendrovať v utajenom režime čokoľvek
poslanci odhlasujú. Zmeny, ktoré sa do
legislatívy snažili pretlačiť poslanci Ľubomír
Vážny a Peter Marček, by významne sťažili
verejnú kontrolu. Spolu s Úradom pre verejné obstarávanie a Slovensko.Digital sme
preto vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovú,
aby zákon nepodpísala. Spustili sme petíciu,
lobovali u politikov a bili na poplach, aby
poslanci novelu opäť neschválili. Našťastie
sme boli úspešní. Tendrovať v utajenom
režime čokoľvek, čo vláda uzná za vhodné,
sa tak napokon nebude.

↓
Nadácia Zastavme korupciu ako prvá pripravila detailnú správu o stave polície
a prokuratúre na Slovensku. Celý rok 2019
sme navyše aktívne pracovali na tvorbe
návrhov, ktoré zlepšia systém majetkových
priznaní. Inšpiráciu sme čerpali vo vyspelom Francúzsku, ktoré má jeden z najlepšie
fungujúcich systémov kontroly majetkových
priznaní. Návrhy z kľúčových oblastí (polícia,
prokuratúra, majetkové priznania) sa nám
podarilo pretlačiť do programov strán SaS,
Za ľudí, OĽaNO, Sme rodina. Po voľbách
sme vládu vyzvali, aby do Programového
vyhlásenia zahrnula 25 bodov, ku ktorým
sa aj vďaka nám zaviazali v programoch.
Do programu vlády sa nakoniec dostalo až
22 z 25 výborných opatrení, ktoré majú potenciál výrazne zmenšiť priestor pre korupciu na Slovensku.
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Čo sa podarilo

Vypracovali sme analýzu,
ktorá zlepší majetkové
priznania na Slovensku

Pripravili sme 1. Správu
o slovenskej prokuratúre

Majetkové priznania slovenských politikov
a funkcionárov dlhodobo nespĺňajú svoj
účel. Ťažko sa z nich dá odkontrolovať,
či získané domy, byty a firmy súhlasia
s príjmom politika, lebo zverejnené údaje sú príliš všeobecné a bez súm. Navyše,
aj ich kontrola nie je nezávislá. Z Nadácie
sme sa boli pozrieť, ako majetky verejných
funkcionárov preverujú vo Francúzsku. Pre
tento účel tam totiž zriadili špeciálny úrad,
nezávislý a prísny. Ten spolupracuje dokonca
s miestnymi daniarmi, aby majetky politikov
nielen správne ocenil, ale aj odkontroloval.
Najlepšie tipy sme dali dokopy a ponúkli
politickým stranám ako návod na zlepšenie
majtekových priznaní.

•
•
•

Zastavme korupciu
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Správa o stave
prokuratúry v číslach
•
•
•
•
•

Čo všetko sa v rámci
projektu podarilo:
•
•

Na základe niekoľko mesačného zbierania
informácií cez infožiadosti z vyše 80-tich
prokuratúr a z osobných hĺbkových rozhovorov s 12-timi prokurátormi sme dali
dokopy vôbec prvú Správu o stave a fungovaní našej prokuratúry. Naše zistenia
sme pretavili do konkrétnych legislatívnych
návrhov, ktoré môžu pomôcť prokuratúru
očistiť.

12 spolupracujúcich prokurátorov
identifikácia problémov
komparácia systémov
3 strany (OĽaNO, SaS, Za ľudí) si do
programu dali naše legislatívne návrhy
42 minútové video dokonca aj na
YouTube kanáli Hlavných správ

komparácia systémov v zahraničí
podrobne vypracovaný návrh pre
zásadné systémové zmeny v SR
do programov si ich zapracovali OĽANO,
SaS a Za ľudí
úspešné predstavenie našich návrhov
OECD a V4 v Paríži a Bratislave
Pripravili sme 1. Správu o slovenskej
prokuratúre
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2
Kontrola
verejných
financií

Zastavme korupciu
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1.

3.

Zastavili sme podozrivý
tender Správy štátnych
hmotných rezerv
za niekoľko miliónov eur

Zastavili sme tender
na predražené kamery za
takmer 100 miliónov eur

↓
Ministerstvo vnútra chcelo nakúpiť 26-tisíc
↓
kamier pre políciu za približne 100 miliónov
Prišli sme na to, že Správa štátnych hmoteur. Kamery mali byť inštalované na budovy
ných rezerv vypisuje tender, v ktorom má
predpoklad uspieť konkrétna bezpečnostná a uniformy. Problém je, že išlo o zastaralé
typy kamier, ktoré pravdepodobne ležali v
firma s väzbami na vládny Smer. O tendri
sklade istej nitrianskej firmy. Keď sme súťaž
šitom na mieru firme Bonul sme informovali médiá a podali sme podnet na Úrad pre napadli, Úrad pre verejné obstarávanie nám
verejné obstarávanie. Ten nám dal za pravdu dal za pravdu. Ministerka Saková sa odvolala, no Rada úradu odvolanie zamie-tla a
a celý obchdod zastavil.
skonštatovala, že: “Kontrolovaný porušil
zákon o verejnom obstarávaní tým, že ne2.
opísal predmet zákazky úplne a nestranne.
Informovali sme o maTechnické požiadavky totiž odkazovali na
konkrétnych výrobcov.” Súťaž bola definitívchináciách na ministerstve
ne zrušená.
obrany za 1,3 milióna
↓
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.

4.

Prekazili sme nezákonný
biznis s gastráčmi, na
ktorom profitoval Kmotrík

↓
V septembri 2019 sme poukázali na to, že
mnohé štátne inštitúcie prihrávajú priamo
a bez súťaže zákazky na rekreačné poukazy a stravné lístky spoločnosti GGFS,
ktorú vlastní Ivan Kmotrík. Na situáciu sme
upozornili Úrad pre verejné obstarávanie,
ktorý kontroluje obchody štátu. Úrad vydal
koncom augusta výkladové stanovisko, v
ktorom potvrdil, že ministerstvá postupovali
nezákonne. Na základe rozhodnutia museli
ministerstvá vypísať riadnu súťaž.
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7.

5.

Pripravili sme pomôcku
pre vyhlasovateľov súťaží

NBÚ na náš podnet
otvorilo previerku Bonulu

↓
Podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je
v kontakte so závadovými osobami alebo
je sám z niečoho podozrivý. Firma Bonul
oficiálne patrí Miroslavovi Bödörovi, jeho syn
Norbert sa spomína v Kočnerovej Threeme.
Na tieto skutočnosti sme upozornili Najvyšší bezpečnostný úrad. Vďaka previerke má
firma výhodu pri štátnych tendroch, ktoré
veľmi často vyhráva.
6.

Upozornili sme na
predražený futbalový
štadión

↓
Pre porušenie zákona v prípade Národného futbalového štadióna sme podali dva
podnety – na Úrad pre verejné obstarávanie
a na Ministerstvo financií. Štát totiž mohol za štadión zaplatiť podstatne menej.
Keby zákazku nezadal Ivanovi Kmotríkovi
priamo, ale vypísal riadnu súťaž. ÚVO nám
dal za pravdu, no konať už nemohol, lebo
viaceré prípadné porušenia boli premlčané.
Výsledok je, že cena štadiónu, ktorý Kmotrík
stavia, sa vyšplhala na 98 miliónov. Je to
o 23,247 milióna viac, ako sa plánovalo
v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Prípad
však neostal v tajnosti.

Zastavme korupciu

↓
Zo štatistík vyplýva, že verejní obstarávatelia ročne uzavrú zmluvy za takmer päť
miliárd eur. Pri vypísaní tendrov a uzatváraní zmlúv často narážame na nedodržanie
zákona. Nie vždy je za tým zlý úmysel. Často
je na vine nevedomosť. Pre vyhlasovateľov
súťaží sme preto v spolupráci s ÚVO pripravili Stručnú príručku verejného obstarávania.
8.

Na Slovensko sme priniesli hodnotenie verejného
obstarávanie Zindex

↓
V spolupráci s českým think-thankom Ekonlab sme zanalyzovali 25-tisíc štátnych nákupov v hodnote osem miliárd eur a vytvorili
rebríček najlepších obstarávateľov. Z výsledkov analýzy vyplynulo, že obstarávanie na
Slovensku trvá dlho a inštitúcie každý štvrtý
tender zrušia. Cieľom projektu však nie
je karhať, ale motivovať verejných obstarávateľov, aby nakupovali podľa zákona.
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1.

3.

Otvorili sme kauzu stimulov
na ministerstve školstva,
polícia začala vyšetrovanie

Upozornili sme na
Kočnerovho človeka
v Justičnej akadémi

↓
V roku 2019 sme prišli na to, že ministerstvo školstva prerozdelilo milióny na vedu
firmám, ktoré podporu nemali dostať.
Martina Lubyová (SNS) rozdala zo štátneho
rozpočtu 33 miliónov aj žiadateľom, ktorí
nemali zamestnancov, webstránku, alebo
fungovali len niekoľko mesiacov. Potom,
ako sme na škandál upozornili, sa podarilo
odvolať šéfa hodnotiacej komisie.

3
Investigatíva
2.

Zriadili sme Kočnerovu
knižnicu a rozhýbali orgány
činné v trestnom konaní

↓
V spolupráci s OCCRP sme sprostredkovali
dáta z vyšetrovania vraždy novinára Jána
Kuciaka. Na základe jedného z článkov bolo
začaté trestné stíhanie v kauze Čistý deň.
Prokurátorka dala pokyn na začatie až troch
nových stíhaní. Smerujú aj k policajtom.

Zastavme korupciu
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↓
Aj vďaka našim článkom sa podarilo
prispieť k očiste Justičnej akadémie. Bývalý
šéf prokuratúry Ladislav Tichý si písal
s Kočnerom a zároveň školil budúcich sudcov a prokurátorov. Po našich článkoch
z postu zástupcu Justičnej akadémie odišiel.
4.

Spoluoragnizovali
sme prestížne školenie pre
novinárov

↓
Holandskej ambasáde sme pomohli zorganizovať tréning pre slovenských investigatívnych novinárov od renomovanej
svetovej značky Bellingcat.. Tím Bellingcatu
ovláda online techniky, vďaka ktorým sa mu
podarilo vypátrať napríklad identitu Rusov
podozrivých z vraždy Sergeja Skripaľa. Ako
pomocou YouTube, Google či sociálnych sietí
vypátrať neonacistov či pohyb nelegálnych
zbraní, sa vďaka školeniu učili aj slovenskí
novinári. Názov Bellingcat pochádza z príbehu o mačke, ktorej dali myši na krk zvonec,
aby vedeli, kedy prichádza nebezpečenstvo.
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Investigatíva

Témy, ktoré sme v roku 2019
dostali na obraz:

•

5.

Vo vlastnej relácii
Cez čiaru sme spracovali
dôležité kauzy

↓
Na Slovensku sa množia konšpiračné weby,
zatiaľ čo investigatíva z obrazu takmer
zmizla. Video je ideálny formát pre množstvo ľudí, ktorí neradi čítajú dlhé články aj
preto, že sú často zamknuté. Preto sme sa
rozhodli, že sa začneme pozerať na rôzne,
nielen korupčné prípady cez objektív kamery
my.

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

Kto spravil z Mariána Kočnera
celebritu?

•

Boris Kollár a bratislavské
podsvetie, aká je pravda?

•

Potrebuje Robert Fico ochranku
platenú štátom?

•

Čo vlastne dýchajú ľudia
z obcí okolo Slovnaftu?

•

Vedel, že Kočner sleduje
novinárov, napriek tomu je stále
prokurátorom

•

Pomohol Dobroslav Trnka
k neohroziteľnosti Kočnera?

•

Ako sa vysporiadať s
nedotknuteľnosťou sudcov?

Vyhrané súdne spory, ktoré
predstavujú dôležitý precedens
a sú významným signálom pre
verejné inštitúcie
1.

2.

Súd s Úradom vlády

Súd s Ministerstvom obrany

↓
Vyhrali sme spor s Úradom vlády, ktorý
nám nechcel poskytnúť výsledky analýzy, za
ktorú štát zaplatil 1,3 milióna EUR. Vláda si
objednala monitoring názorov ľudí na eurofondy. Keď sme si podľa infozákona vypýtali
detaily analýzy, neposlali nám ich. Vyhovárali sa, že nemajú súhlas firmy Deloitte,
ktorá je jej autorom. Súd tieto výhovorky
odmietol a prikázal Úradu vlády rozhodnúť
inak.

↓
Súd nám dal za pravdu aj v prípade
utajovania zmlúv. Keď sme žiadali ministerstvo obrany, aby sprístupnilo informácie,
s ktorou firmou a za koľko uzavreli tzv.
utajené zmluvy, odmietli nás. Čím len viac
potvrdili, naše podozrenie, že utajovaním
obrana v skutočnosti kryje kšefty. Súd
potvrdil, že ministerstvo nemalo záklané
údaje o zmluvách tajiť. Do budúcna je to
dôležitý signál, aby si inštitúcie dvakrát
premysleli, či budú zmluvy o nákupoch za
naše peniaze pred nami tajiť.

Pavol Fejér,
spolutvorca relácie Cez čiaru
Zastavme korupciu
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Čo sa podarilo

z Humenného nakoniec ani nebude. Spolu
s advokátskou kanceláriou, ktorá nám
v tomto prípade pomáhala, sa tešíme
z toho, že Daniela Polovková po zmene
vedenia mesta vyhrala výberové konanie na
post riaditeľky ZUŠ.
↑
MATÚŠ HRÍBIK
Horár zverejnil korupciu
v štátnych lesoch, podali naňho trestné
oznámenie

4
Ochrana
whistleblowerov

V čase, keď ochranári bijú na poplach za
záchranu slovenských lesov, firma Atalian
SK “stratila” v revíri pri Telgárte niekoľko
tisíc sadeníc, z ktorých raz mala vyrásť nová
hora. Horár Matúš Hríbik ich našiel zahrabané 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. Sprostredkovali sme mu advokáta, ktorý mu pomohol
a všetky trestné oznámenia boli urovnané.

“Ďakujem
Nadácii
Zastavme
korupciu za
uchopenie
mojej beznádeje
a vrátenie
dôstojnosti.“

↑
DANIELA POLOVKOVÁ
Učiteka vystúpila na proteste,
v škole ju za to chceli potrestať.

Slobodné vyjadrenie názoru na občianskom
proteste nesmie byť považované za “menej
závažné porušenie pracovnej disciplíny”.
A v prípade pani učiteľky Daniely Polovkovej
Zastavme korupciu
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Čo sa podarilo

Na stredné školy
sme priniesli hodnotové
vzdelávanie

↓
V rámci projektu Na férovku sme štyrom
vybraným školám celoročne poskytovali
podporu v hodnotovom vzdelávaní.
Výsledkom intenzívnej spolupráce vo forme
workshopov a mentoringu sú merateľné
výsledky. Školy, s ktorými sme spolupracovali, zaznamenali a odmerali reálnu zmenu

5
Vzdelávanie
a osveta

•
•
•

Menej konfliktov
Menej prípadov šikany
Menej prípadov odpisovania

•

Vyššia účasť na vyučovacom procese

Zuzana Vasičáková Očenášová,
expertka Nadácie na hodnotové vzdelávnie

“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.“
Zastavme korupciu
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Učiteľov a žiakov sme
vzali na študijný pobyt
do Estónska

↓
Estónsko je v PISA testovaní 15-ročných žiakov a žiačok najlepšie v Európe a tretie najlepšie na svete. Pre porovnanie Slovensko
skončilo v poslednom testovaní spomedzi
70 krajín na 42. priečke. Hodnotové
vzdelávanie je nayvše v estónskych školách
samozrejmosťou. Účastníkom pobytu sme
tak sproestredkovali zážitok zo školského
prostredia, ktoré na hodnoty kladie rovnaký
dôraz ako na na matematiku, či geografiu.

Pripravili sme
“tréning trénerov”

↓
Členov a členky našej komunity sme vyškolili na antikorupčný model vzdelávania, ktorý
šíria ho v školách medzi rovesníkmi.
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Vzdelávanie a osveta

Protikorupčný festival
Pucung
↓
Podujatie, ktoré nemá
na Slovensku obdobu

Našou veľkou pýchou je multižánrový
festival PUCUNG, ktorý v pohodovej
atmosfére upriamuje pozornosť verejnosti
na dôležitosť témy korupcia. Neprehlbuje
skepsu. Pomocou hudby, filmu, humoru
a inšpiratívnych debát motivuje a prináša
riešenia. Multižánrový festival prináša
disksuie, workshopy, inšpiratívne talky
s osobnosťami, ale aj koncerty, či stand-upy.
Unikátne podujatie každý rok priláka stovky
ľudí.

Zastavme korupciu
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Komunita Zastavme korupciu

Protikorupční bojovníci
po celom Slovensku

6
Komunita
Zastavme
korupciu
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Zastavme korupciu 5 rokov
Posledných
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V roku 2019 sa Komunite podarili
veľké veci:

↓
Bojovať proti korupcii nemôžeme iba z
hlavného mesta. Sesterská komunita protikorupčných bojovníkov aktívne bojuje proti
korupcii na lokálnej úrovni a je výborným
príkladom toho, čo všetko mladí ľudia
dokážu. Stredoškoláci a vysokoškoláci z
celého Slovenska šíria protikorupčnú osvetu,
chodia na mestské zastupiteľstvá a venujú
sa aj verejnej kontrole. Organizujú diskusie,
chodia na školy medzi rovesníkov a snažia
sa vzbudiť záujem mladých o veci verejné.

•
•
•

•
•

narástli sme na 60 členov,
usporiadil sme 4 tréningy nových
koordinátorov,
pribudli nám 4 nové skupiny Bratislava, Púchov, Praha, Nové mesto
nad Váhom,
na rozvoj sme získali grant vo výške
67-tisíc eur od OSIF Berlín
stretnúť sa s nami chceli aj v
Prezidentskom paláci.

Členka komunity Scarlett
v Rožňave upozornila
na nelegálny billboard. Mesto
plochu dnes riadne prenajíma.

Komunita Zastavme korucpiu
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Financovanie

VÝDAVKY:
Poskytnuté dary a príspevky

Suma (EUR)

Podpora Novinárska cena- Nadácia otvorenej spoločnosti

5 000

Poskytnutý príspevok- Veronika Verešová

39,76

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
VÝDAVKY:

Financovanie

Suma (EUR)

Ochrana a zhodnotenie majetku Nadácie

0

Propagácia verejnoprospešného účelu Nadácie

33 574,91

Mediálna kampaň a služby spojené s reláciou Cez čiaru

32 745,11

Prevádzka Nadácie

35 725,88

Právne služby a poradenstvo

46 174,86

Externí spolupracovníci

110 253,6

Mzdové náklady

98 227,45

Iné náklady

11 063,06

Spolu

34

Posledných 5 rokov

23 302,81

396 107,44
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Financovanie

Financovanie

PREHĽAD PRÍJMOV
EUR

Pôvod

5 400

Príspevok na reláciu Cez čiaru

Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť
Prijaté dary
FO do 100 eur

3 882,54

Oblasť

Suma (EUR)

Eventy

26 153,39

Prijaté dary od PO

200

500 € � Plocháň Peter,
500 € � Tibor Kaputa,
507,20 € � Michal Weis,
598,96 € � Jozef Petras
150 eur- Stredna sportova skola

Investigatíva

70 982,6

Vecné dary od PO

239,25

ESET, spol. s r.o. - software

Kancelária

22 329,94

Iné ostatné výnosy

Komunita

648,44

Vstupenky Pucung

VÝDAVKY PODĽA ČINNOSTÍ

FO do 1000 eur

Oznamovatelia

41 498,06

Príspevky od organizácií

PR a marketing

52 667,55

Ľudia ľuďom

Osveta a vzdelávanie

5 997,52

Prijaté príspevky Grant FIŽ

2 106,16

5 138

5 684
15 691,5

Organizácia

175 829,94

Prijaté príspevky Grant Zindex

15 522

Spolu

396 107,44

Prijaté príspevky UK Online

915,76

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

Prijaté príspevky Fond EUROWAG
Prijaté príspevky FEZ-Kingdom of the
Netherlands
Startlab

200
2 000
0

Príspevky od FO
M. Trnka

311 523,4

Komunita
110,03
Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté
23 302,81
v roku 2018
Spolu
391 915,45

Zastavme korupciu
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Tím

Tím

SPRÁVNA RADA:
Miroslav Trnka (predseda)
Michal Blaha
Branislav Ondrašik
SPRÁVCA:
Peter Kováč
REVÍZOR:
Magdaléna Leššová
RIADITEĽKA:
Zuzana Petková
ČLENOVIA:
koordinátorka pre vzdelávanie:
Zuzana Vasičáková Očenášová
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Posledných 5 rokov

EXTERNÁ
SPOLUPRACOVNÍČKA,
PRÁVNA POMOC
OZNAMOVATEĽOM:
Marianna Leontiev
TÍM KOORDINÁTORI
KOMUNITY ZASTAVME
KORUPCIU:
Kaja Bernátová
Petra Regnacq Trnková
Martin Suchý
KOMUNIKÁCIA:
Lucia Pazičová
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Podporili sme

Bojovať
má zmysel.

Sme pripravení
pokračovať.
Pridajte sa aj Vy.
www.zastavmekorupciu.sk
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Správca Nadácie

28. 6.2020
JUDr. Peter Kováč

Nadácia Zastavme korupciu
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava
Slovakia
info@zastavmekorupciu.sk

www.zastavmekorupciu.sk

