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Presadzujeme systémové opatrenia, 
ktoré sú nevyhnutnou podmienkou 

efektívneho boja proti korupcii. Spolu 
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3.

Na základe desiatok podnetov vieme, že podozrenia z korupcie sa týkajú aj sporov o deti. 
Pozreli sme sa preto na celý systém a identifikovali niekoľko kľúčových problémov. Ide 
hlavne o pridlhé konanie súdov a netrestanie faktu, že jeden z rodičov dlhodobo 
nerešpektuje súdne rozhodnutia. Priestor pre korupciu sa však výrazne zúži, ak sa rodičia 
dohodnú a súdny proces netrvá roky.

V sporoch o deti dnes pomáha tzv. Cochemský model. Ten spočíva v zapojení ďalších profesií 
do sporov, napríklad psychológov a mediátorov. Na to, aby multidisciplinárny prístup 
prebiehal odborne a konzistentne, je potrebná kvalitná metodika. V Nadácii sme takúto 
metodiku pripravili. Sudcovia sa tak môžu oprieť o praktické rady a postupy ako kvalitne 
komunikovať na súde s rodičmi i deťmi, a pomôcť tak dospieť čo najrýchlejšie
k dohode.

Zuzana Vasičák OčenášováZuzana Vasičák Očenášová

1.

V roku 2020 sme mali naozaj veľké obavy. 
Novela z dielne Štefana Holého (Sme 
rodina) mala byť vraj revolúciou
vo verejnom obstarávaní, v praxi by 
znamenala katastrofu pre transparentnosť 
a verejnú kontrolu. Novela mala okrem 
iného priniesť vyňatie takzvaných 
podlimitných zákaziek spod režimu 
verejného obstarávania.
Znamenalo by to, že stavebné práce
do 5,3 milióna eur by mohol štát alebo 
samospráva zadávať bez transparentnej 
súťaže a verejnej kontroly ktorejkoľvek 
firme.
Ročne by sme tak stratili prehľad o tom, 
kam odišla 1 miliarda eur. Vďaka petícii
a obrovskému tlaku mimovládnych 
organizácii Štefan Holý nakoniec novelu
v tejto podobe nepredložil.

2.

Získajú majetok z trestnej činnosti. Príde 
sa na to. Majetok však rýchlo prevedú na 
rodinu, a tak im ho štát nemôže zhabať. 
Podarilo sa to Bašternákovi aj Kočnerovi.

V budúcnosti tomu však zabráni nový 
zákon, ktorý sme pretláčali a nakoniec aj 
spolutvorili my. Ide o mimoriadne dôležitý 
krok, vďaka ktorému sa už nestane,
že odsúdení si po odpykaní trestu budú 
môcť užívať ukradnutý majetok.
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Výsledok? Tlak opäť zabral a poslanci na tretíkrát zvolili za šéfku úradu Zuzanu Dlugošovú. 
Na Slovensku tak už čoskoro môžeme mať viac ľudí, ktorí sa nebudú báť korupciu oznámiť, 
pretože je tu silná inštitúcia, ktorá bude za nimi stáť.

Zuzana Dlugošová, šéfka Úradu na ochranu oznamovateľov
Zdroj: Zuzana Dlugošová

4.
Naštartovali sme debatu o majetkových priznaniach

Mnohí slovenskí politici disponujú majetkom, na ktorý si podľa dostupných zdrojov nemohli 
zarobiť. Situáciu však nik nerieši, pretože priznania a konflikty záujmov u nás riešia 
kolegovia poslancov.

V takom Francúzsku je to celkom inak. Výborne tam funguje tzv. Úrad pre transparentnosť 
vo verejnom živote, kde nejasnosti posudzujú nezávislí odborníci mimo politckého diania. 
Dôležitú tému sme otvorili na Slovensku. Sme súčasťou pracovnej skupiny NR SR s cieľom 
systémovej zmeny majetkových priznaní. Našich zákonodarcov sme prepojili s odborníkmi z 
Francúzska a naďalej tlačíme na to, aby majetkové priznania politikov boli viac než zdrap 
papiera. Držte palce.

5.

Vznik Úradu na ochranu oznamovateľov predpokladá zákon, ktorý je v účinnosti od roku 
2019. Napriek tomu sme Úrad dlho nemali. Politici totiž nedokázali zvoliť šéfa, ktorý by úrad 
mohol postaviť a viesť. Kandidáti, ktorí vzišli z výberového procesu, boli pritom mimoriadne 
kvalitní.
Na to, že Úrad nefunguje už príliš dlho, sme pravidelne upozorňovali. Počet dní, ktoré 
nefunguje, sme dokonca rátali na špeciálnom webe www.stalenic.sk

Zastavme korupciu
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MATÚŠ HRÍBIK
Horár zverejnil korupciu v štátnych lesoch,
podali naňho trestné oznámenie.

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.

Zdroj: DenDenníkník NN, AnAnddrej Bán

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

Riaditeľka základnej umeleckej školy v Humennom sa postavila bývalej primátorke Jane 
Vaľovej. Potom ako verejne skritizovala jej nekalé praktiky, musela čeliť problémom v práci a 
ohováraniu v mestských médiách. Bývať v malom meste a čeliť šikane zo strany 
zamestnávateľa i lokálnych médií, je mimoriadne ťažké. Chceme však, aby pani Polovková aj 
ostatní slušní ľudia vedeli, že zlu sa dá postaviť. V Nadácii na to využívame všetky dostupné 
právne prostriedky. 

V prípade pani Polovkovej sme s pomocou advokátskej kancelárie Allen and Overy podali 
žalobu na ochranu osobnosti. Celá nepríjemná záležitosť sa tak dostala tam, kam patrí. Pred 
súd.

droj: DavDavidid Ištok/ok/AktAktuauality.sk

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

Zastavme korupciu
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Verejná
kontrola

1.

11 firiem, ktoré dostali podporu od štátu, 
neboli ani len zapísané v registri partnerov 
verejného sektora. K peniazom, ktoré mali 
ísť na rozvoj podvýživenej slovenskej vedy, 
sa dostali aj spoločnosti, ktoré vznikli len 
krátko pred vypísaním výzvy, alebo firmy, 
ktoré nemali ani webovú stránku.

Na prípad sme upozornili ešte v roku 2019, 
v roku 2020 sme sa dozvedeli, ako boli 
stimuly čerpané a podali sme trestné 
oznámenie.

2.

Štát nakupoval nové testy za milióny eur. Či nakúpili dobre a transparentne, sme pozorne 
sledovali aj my. Ako nezávislý pozorovateľ sme boli súčasťou komisie ministra 
hospodárstva na nákup antigénových testov. Pozvanie sme dostali od samotného ministra 
Sulíka. 

3.

Nadácia Zastavme korupciu zverejnila analýzu o tom, akým spôsobom vláda Igora 
Matoviča vyberala nových šéfov či šéfky štátnych podnikov. Zo 17-tich štátnych podnikov 
má totiž po voľbách nové vedenie 11. Pri ich výbere šla väčšinou transparentnosť bokom. 
Pozreli sme sa preto, ako sú na tom štátne akciovky.

Najtransparentnejšie boli vybraní šéfovia Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti
a Transpetrolu. Obe akciovky spadajú pod ministerstvo hospodárstva. Naopak, všetky 
ostatné akciovky skončili v našej analýze rovnako zle. Celú analýzu si môžete pozrieť tu.
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7.

V spolupráci s výskumníkmi z českého 
think-tanku EconLab sme hodnotili
17-tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 
miliardy eur. Posudzovali sme najmä, či 
samosprávy o zákazky súťažia, či tendre 
nerušia, ako často sa opakujú rovnaké 
firmy a či pri verejnom obstarávaní 
neporušujú zákon. Najlepším verejným 
obstarávateľom spomedzi veľkých miest je 
Prešov, z malých Bardejov. Či sa vo vašom 
meste alebo obci nakupuje transparentne, 
sa môžete ľahko presvedčiť na 
www.zindex.sk.

8.

Univerzitná nemocnica v Bratislave 
vyhlásila štyri dni pred parlamentnými 
voľbami súťaž na výmenu výťahov. 
Tendru predchádzal podozrivý prieskum 
trhu a do súťaže sa prihlásil jediný 
uchádzač. Firma R+S Service, ktorá žila 
prevažne zo štátnych zákaziek… Ani nie 
do 24 hodín od článku, v ktorom sme
na to upozornili, sa nemocnica rozhodla 
súťaž zrušiť. Nemocnica tak ušetrila 
desiatky až stovky tisíc eur.

9.

V  júni 2019 vzišla z výberového konania nová riaditeľka Základnej školy Podsadek. Napriek 
tomu nebola vymenovaná a školu viedla  pôvodná riaditeľka, ktorú tým opakovane poveril 
primátor mesta Ľuboš Tomko. Takéto konanie je v rozpore so zákonom, na čo sme primátora 
upozornili. Po našom naliehaní škola vymenila riaditeľku v súlade so zákonom.

4.

Podnet sme podali na Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Bratislave a na 
ministerstvo vnútra pre porušenie zákazu 
návštev v štátnej Nemocnici sv. Michala, 
kde bol predseda Národnej rady 
hospitalizovaný. Podľa nášho názoru boli 
porušené opatrenia nariadené vyhláškou 
Úradu verejného zdravotníctva.
Podľa nej mali poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych služieb 
zabezpečiť zákaz návštev na všetkých 
lôžkových oddeleniach, a to s výnimkou 
kňazov za účelom podávania sviatosti 
pomazania ťažko chorým. Podnet sme 
podali, pretože veríme, že dodržiavanie 
pravidiel je kľúčové. Zvlášť v pandemickej 
situácii, a to rovnako predstaviteľmi štátu 
či majiteľmi reštaurácií.

5.

Mimoriadne silný mandát vlády Igora Matoviča sa opieral o sľub očistiť Slovensko
od korupcie. Pozreli sme sa na to, ktoré kroky vlády úmysel bojovať s korupciou naozaj 
potvrdili a ktoré naopak vyvolali otázniky. Naše hodnotenie nájdete tu.

6.

Koncom roka 2020 Slovensko po prvýkrát zažilo verejné vypočutie kandidátov na jeden
z najdôležitejších postov v štáte. Nešlo o žiadne formálne vypočúvanie, ale vyčerpávajúcu 
grilovačku, ktorá nemala obdoby. Niektorí v nej potvrdili svoje predpoklady stať sa dobrým 
šéfom, iní ukázali slabiny. Sme veľmi radi, že komisia kládla aj naše otázky, ktoré mohli 
pomôcť vytvoriť si obraz a vybrať čo najlepšie.

https://zastavmekorupciu.sk/nezaradene/100-dni-vlady-hodnotenie-z-hladiska-boja-poti-korupcii/


1.

I

Vďaka podpore Nadácie Zastavme korupciu vznikol unikátny projekt. Akreditovaní 
novinári získali bezpečný prístup do tzv. Kočnerovej knižnice, úložiska, ktoré ukrýva vyše 
70 TB dát, ktoré sa našli u zadržaného M. Kočnera. Novinári ich mohli na špeciálnom 
zabezpečenom pracovisku postupne prehliadať, dešifrovať a svojimi článkami pomôcť 
rozpliesť korupčné schémy.
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3.
Upozornili sme na pochybný nákup antigénových testov

Celoplošné testovanie Slovákov odhalilo 
nielen počty pozitívnych, ale aj nedostatky
v rýchlych nákupoch počas pandémie. Pozreli 
sme sa preto bližšie na obchody trnavského 
dodávateľa testov Eurolab Lambda. Zistili 
sme, že nielen Správa štátnych hmotných 
rezerv, ale aj iné inštitúcie nakupovali od tejto 
firmy, hoci bola dlžníkom štátu. Eurolab 
Lambda od vypuknutia pandémie podľa 
centrálneho registra zmlúv uzavrela obchody 
so štátom za takmer 46,5 milióna eur. Pričom 
najväčšiu zákazku získala na dodávku vyše 10 
miliónov antigénových testov na diagnostiku 
Covidu-19 na celoplošné testovanie. Celý 
článok nájdete tu.

4.

Právnik Michal Miškovič klamal pri získaní 
zákazky na právne služby v hodnote 195-tisíc 
eur v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva 
to z podkladov, ktoré sme získali na základe 
infozákona.
Keď išiel Miškovič uzatvárať zmluvu so 
župou, doložil v októbri 2018 čestné 
vyhlásenie, že nemá vedomosť o trestnom 
stíhaní seba ani nikoho zo svojich 
zamestnancov. Bol pritom obvinený v 
súvislosti s podozrením z falšovania podpisov 
v spore firiem Cronson a BH Site 
Management.
Viac o prípade nájdete tu.

2.

Firma Bonul vyhrávala jeden štátny tender za 
druhým. Obchodovať so štátom mohla aj 
vďaka bezpečnostnej previerke, ktorá 
potvrdzuje, že firma je dôveryhodná a 
spoľahlivá a môže sa oboznamovať
s utajenými informáciami štátu či strážiť 
verejné budovy. 
Bonul oficiálne patrí Miroslavovi Bödörovi. 
Norbert je jeho syn a v komunikácii Threema 
a iných sa Kočnerovi priznáva, že tento biznis 
v podstate rieši on.
Norbert Bödör mal styky s Kočnerom, ktorý je 
v zmysle zákona závadovou osobou a dnes sa 
ukazuje, že ňou môže byť aj on sám. 
Požiadali sme preto o prehodnotenie 
previerky a upozornili na dôvody, pre ktoré si 
myslíme, že firma bezpečnostnú previerku 
vôbec nemala dostať. Úspešne!

Zastavme korupciu
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7.
Podali sme podnet pre Ficov pobyt v kaštieli

Rehabilitácie bývalého premiéra a jeho pobyt 
v luxusnom kaštieli mohli byť neoprávneným 
darom. Podľa čl. 4 ods. 2 písm. b) Ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov 
verejný funkcionár nesmie prijímať dary, 
navádzať iného na poskytovanie darov 
alebo získavať iné výhody v súvislosti s 
výkonom svojej funkcie. V prípade sme 
podali podnet, aby to prešetrili. S podnetom 
sme nemali úspech. Upozornením na prípad 
sme však pripomenuli, že na Slovensku 
potrebujeme nový systém majetkových 
priznaní a účinnejšiu kontrolu.

8.
Upozornili sme na hroziacu miliónovú pokutu aj podivné
obstarávanie na Slovenskej pošte

Slovenská pošta hľadala firmu, ktorá zabezpečí technickú ochranu jej pobočiek. (Zákazka 
mala hodnotu asi 4 miliónov eur).
V minulosti tieto služby nakupovali od firmy Bonul, ktorú vlastní otec zadržaného Norberta 
Bödöra. Nové vedenie pošty nám prisľúbilo, že si dodávateľov bude vyberať lepšie. Nestalo sa 
tak.
Napriek tomu, že poštu sme vystríhali, že nenakupuje podľa zákona, neposlúchli.
V prípade sme podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie,
a ten nám dal za pravdu. Pošta za svoje nákupy dostala pokutu viac ako 600-tisíc eur.

5.
Boli sme na súde s exstarostom Marianky

Ešte v roku 2015 polícia zadržala starostu 
obce Marianka Radovana Juriku a obvinila ho 
z korupcie. Akcia prebehla na obecnom 
úrade mesiac po tom, ako sme spolu s 
Denníkom N informovali o jeho korupčných 
praktikách. Bez daru pre obec starosta 
odmietal vydať stavebné povolenie alebo 
kolaudačné rozhodnutie. Radovana Juriku 
odsúdili za korupciu až v roku 2020. Dostal 3 
roky podmienečne. Ide o dôležitý precedens a 
signál, že takéto praktiky na úrade starostu 
nie sú prípustné.

6.

Ľudovít Goga (Sme rodina) v poslednom 
zverejnenom majetkovom priznaní uviedol, 
že nevykonáva podnikateľskú činnosť. Podľa 
rakúskeho obchodného registra však bol 
jediným majiteľom aj konateľom firmy 
Communications MobiNil GmbH so sídlom vo 
Viedni. Poslanec absenciu tohto údaju v 
majetkovom priznaní vysvetľoval novinárom 
tým, že na obchodnú spoločnosť zabudol.
Vo veci sme podali podnet na Výbor NR SR 
pre nezlučiteľnosť funkcií a žiadali sme, 
aby Výbor majetkové priznanie preveril. 
Poslanec za svoju údajnú zábudlivosť 
musel nakoniec zaplatiť pokutu vo výške 6 
platov.

Ľudovít Goga (Sme rodina)
ZdZdZdrororoj:j:j:j TTTASASASRRR

Ľudovít Goga (Sme rodina)

Zastavme korupciu
21

Zastavme korupciu
20



10.

vec riešia kompetentné orgány

Ú

V

Ešte v auguste 2018 sme podali na ÚVO hromadný podnet. Problémom boli súťaže
na strážne služby, ale aj väčšie stavby, pri ktorých štát od dodávateľov žiadal certifikát C4. 
Ten vydáva súkromná firma a na Slovensku ho majú len tri SBSky, medzi nimi aj BONUL.
V 2020 nám dal Úrad pre verejné obstarávanie  za pravdu. „Kontrolovaní sa dopustili skrytej 
diskriminácie a tiež spojenia dvoch samostatných predmetov plnenia, ktoré nemá 
technické odôvodnenie.“

Vzhľadom na závažnosť informácií uvedených v hromadnom podnete a vzhľadom na 
výsledky vybavenia hromadného podnetu, v ktorých úrad preukázal viacnásobné porušenia 
zákona o verejnom obstarávaní, úrad zaslal výsledky kontrol ďalším kontrolným orgánom.

“Protimonopolný úrad sme požiadali o zváženie ďalšieho postupu v danej veci v súvislosti
s preverovaním podozrenia, že pri realizácii zákaziek obsiahnutých v hromadnom podnete 
mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže. Najvyšší kontrolný úrad sme 
požiadali o preverenie hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami
zo strany kontrolovaných. A Generálnu prokuratúru sme požiadali o zváženie ďalšieho 
postupu v danej veci v rámci jej kompetencií,” uviedol Miroslav Hlivák.

Po oznámení kontroly v dvoch prípadoch kontrolovaný súťaž zrušil sám.

V 21 prípadoch úrad ukončil kontroly s preukázaním porušení zákona
o verejnom obstarávaní.

V jednom prípade úradu nepredložili dokumentáciu s ohľadom na dátum vyhlásenia
zákazky a v ďalšom prípade z dôvodu skartovania dokumentácie, keďže uplynula lehota
na jej archiváciu.

9.

T

Lacné byty syna Kičuru a čudný príbeh skladov v Dubnici

Chráni Viera Tomanová práva detí?

Nezmazateľná stopa Štefana Harabina

Čo vlastne dýchajú ľudia z obcí okolo Slovnaftu?

Krčméryho škola je liaheň profesorov s miliónovými príjmami

Ako skúma zákroky policajtov inšpekcia?

Za milióny pre kamaráta sa zaručil tajomnou firmou. Kto je Viktor Stromček?

Dary či úplatky? Odpoveď dá exstarostovi Marianky Špecializovaný súd

Na Slovensku máme veľa mimoriadne nadaných investigatívnych novinárov. O väčšine vecí 
si však môžeme iba prečítať, audio-vizuálna žurnalistika takmer celkom vymizla. Dôležité 
témy na obraz vraciame už tretí rok v relácii Cez čiaru.

Vizuálne
média majú
veľkú moc,
tí hore sa ich
boja.
— Pavol Fejér,
spolutvorca relácie Cez čiaru
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https://zastavmekorupciu.sk/aktuality-cez-ciaru/cez-ciaru-lacne-byty-syna-kicuru-a-cudny-pribeh-skladov-v-dubnici/
https://zastavmekorupciu.sk/aktuality-cez-ciaru/cez-ciaru-chrani-viera-tomanova-prava-deti/
https://zastavmekorupciu.sk/aktuality-cez-ciaru/cez-ciaru-nezmazatelna-stopa-stefana-harabina-roky-justiciu-riadil-teraz-ju-chce-menit/
https://zastavmekorupciu.sk/aktuality-cez-ciaru/cez-ciaru-co-vlastne-dychaju-ludia-z-obci-okolo-slovnaftu/
https://zastavmekorupciu.sk/aktuality-cez-ciaru/cez-ciaru-krcmeryho-skola-je-liahen-profesorov-s-milionovymi-prijmami/
https://www.youtube.com/watch?v=vcchilFBs3M
https://www.youtube.com/watch?v=oZwoo6wTsTw


12.
Potvrdené: v tendri na výstavbu parku Land Rover bol porušený zákon,
ÚVO na to upozornil aj Generálnu prokuratúru

Ešte v roku 2018 sme podali tri podnety na obstarávania za vyše 430 miliónov eur,
v ktorých štát vyberal dodávateľov stavebných prác do Strategického parku Jaguar Land 
Rover pri Nitre. Zakázky získala najmä stavebná firma Strabag, v jednom prípade
s Doprastavom. Postup pri výbere dodávateľa podľa nás mali preveriť  pre viaceré znaky 
obmedzenia otvorenej a férovej súťaže.
Jednu zákazku dostala spoločnosť rokovacím konaním bez zverejnenia, v ďalšej bol 
subdodávateľom Bonul a v tretej sa menila cena dodatkami o vyše 30 percent.
Úrad pre verejné obstarávanie už v dvoch z troch prípadov konštatoval porušenie zákona.
Vec postúpil kompetentným orgánom.

ZdZdroroj:j: DDenenníníkk NN – ToTomámášš BeBenenedidikokovivičč

11.
Potvrdené: U Pellegriniho pri tendri porušili zákon,

V roku 2019 rok sme Petra Pellegriniho upozornili, že Úrad vlády SR pod jeho vedením 
obstaráva stravovacie služby a rekreačné poukazy nezákonne. Do hodnoty zákazky počítali 
len informačný systém, ale sumu poukazov, ktoré sa cezeň preženú vynechali. Kreatívne 
nacenená zákazka takto nepresiahla hranicu, kedy musí Úrad vypísať súťaž. Zákazku tak 
rovno dali Ivanovi Kmotríkovi.

Expremiér nám cez Facebook odkázal, že nemáme pravdu. Úrad pre verejné obstarávanie 
nám ale dal za pravdu. Nové vedenie Úradu vlády sa voči jeho rozhodnutiu odvolalo. Po 
našich otázkach ale odvolanie stiahol a teda bude musieť zaplatiť pokutu. Rozhodol sa preto 
vyvodiť zodpovednosť. Odvolal z funkcie zástupcu vedúceho ÚV SR, ktorý mal na starosti 
obstarávanie a voči riaditeľovi sekcie obstarávania začali škodové konanie a hrozí mu pokuta.

Zastavme korupciu
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Z dostupných 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 pripravili Stručnú príručku verejného 
obstarávania.

„Je to ďalšia barlička pre všetkých, ktorí vyhlasujú 
súťaže za verejné peniaze. V rámci 
pro-klientského prístupu úradu robíme maximum 
pre prevenciu. Ak je dôvodom chybných súťaží 
to, že si verejný obstarávateľ nesprávne vyložil 
zákon, táto príručka mu bude veľkou pomocou,” 
hovorí predseda Úradu pre verejné obstarávanie, 
Miroslav Hlivák, ktorý sa na príručke podieľal.

P

O

Na základe našich skúseností a poznatkov vieme, že na boj s korupciou sú potrebné 
konkrétne riešenia v rôznych oblastiach. Aj preto sme pozorne prešli programy 
relevantných strán a zistili, či majú v pláne antikorupčné opatrenia presadzovať, alebo
na ne vo svojom programe zabudli.

Majetkové
priznania

Polícia Prokuratúra Súdy Ochrana
oznamovateľov
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a podporu škôl počas lockdownu sme pripravili
a šírili praktické metodiky o tom ako učiť
o korupcii. Učiteľom sme ponúkli námety
na vedenie online hodiny občianskej náuky či etiky. 
Veríme, že metodiky pomohli učiteľom v náročnom 
období online výučby a otvorili v triedach zaujímavé 
diskusie, ktoré motivujú k férovému a čestnému 
správaniu.
Príklady cvičení nájdete na ww.zastavmekorupciu.skk

Vytvorili sme inovatívne metodiky pre rodinné súdy

V spolupráci s MSSR sme vytvorili inovatívnu metodiku pre rodinné súdy s využitím 
transparentného a multidisciplinárneho prístupu pri rodinných sporoch s maloletými - MSSR 
ju vydáva ako interný riadiaci akt, ide o modelový prístup ktorý zužuje priestor pre korupciu a 
rozširuje podporu maloletého a spolupracujúcich rodičov pri rozvodoch. Poskytovali sme 
rodinným sudcom a sudkyniam pravidelnú vzdelávaciu podporu formou online seminárov.

Zahájili sme spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom,

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. Aj preto sme naštartovali dôležitú spoluprácu so Štátnym 
pedagogickým ústavom v oblasti podpory zavádzania etických hodnôt a štandardov
do vzdelávania na základných a stredných školách. Pripravili sme podpornú metodiku
pre triednych učiteľov, ktorí sa rozhodnú triednické hodiny venovať práve hodnotovému 
vzdelávaniu.

o
ústavu (ŠPÚ) na tému: Antikorupčné vzdelávanie v školách 6. októbra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava Dáša Vargová (ŠPÚ), Miroslava Hapalová (Štátny pedagogický ústav), Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu)
a Zuzana Vašičák Očenášová (Nadácia Zastavme korupciu) počas tlačovej konferencie nadácie Zastavme korupciu a Štátneho pedagogického

Konferencia Human Forum

V novembri na konferencii HUMAN FORUM v Banskej Bystrici sme v rámci diskusného 
bloku: “ Význam a stav hodnotových neformálnych vzdelávacích programov v štátnom 
vzdelávacom programe a ich budúcnosť ” informovali verejnosť o Memorande o spolupráci so 
Štátnym pedagogickým ústavom a vyzvali sme zástupcov mimovládnych neziskových 
organizácií venujúcich sa hodnotovému vzdelávaniu na základných a stredných školách
k spolupráci so zástupcami školského odvetvia, akademickej obce a štátnej správy
a samosprávy v oblasti vzdelávania pri tvorbe návrhov na zmeny nadpredmetového 
hodnotového vzdelávania na školách.

Zastavme korupciu
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Generálna prokuratúra je mimoriadne 
dôležitá inštitúcia, od ktorej závisí, či sa 
zločiny v krajine trestajú, alebo prehliedajú. 
Napriek tomu, mnoho ľudí nevie, načo nám 
GP je a čo všetko sa tam dialo v čase, keď 
šéfa prokuratúry navštevoval Marián Kočner. 
Mladí protikorupční bojovníci preto dali hlavy 
a fakty dokopy a pripravili jednoduchý 
interaktívny web, na ktorom sa dozviete, čo 
sa na našej prokuratúre dialo a ako by to malo 
v skutočnosti vyzerať.

. 
y 

o

O

Odpisovanie je na Slovensku normou, 
ktorú odmietame tolerovať. Zvlášť u ľudí,
u ktorých je morálny profil mimoriadne 
dôležitý, pretože od ich správania
a rozhodovania závisí celá krajina.
Proti plagiátorom v politike sme preto 
protestovali aj verejne, na námestí SNP
v Bratislave. Zároveň sme vyzvali predsedu 
parlamentu Borisa Kollára, aby pre svoj 
plagiát odstúpil. Neurobil tak. Na protest 
však prišli stovky ľudí, ktorí spolu s nami
dali jasne najavo, že plagiátorstvo je veľký 
problém, nad ktorým nemávneme rukou, 
ale proti ktorému sa musíme postaviť.
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Best of 2020
Stopli sme nebezpečnú novelu o verejnom obstarávaní

Otvorili  sme Kočnerovu knižnicu

Po našom podnete vzali Bonulu bezpečnostnú previerku

Zastavili sme predražený nákup výťahov v bratislavskej nemocnici

Naštartovali sme spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom, deti sa okrem
násobilky budú učiť aj o tom, prečo byť čestný a fér

Facebooková komunita Nadácie Zastavme korupciu bola nominovaná na prestížnu
cenu Social Awards v kategórii Community page

Otvorili sme eshop s vlastným merchom

K

Máme obrovskú radosť, že komunita mladých 
protikorupčných bojovníkov narástla aj počas 
náročného minulého roka. Úvodný tréning, 
ktorým noví členovia prechádzajú, sme v roku 
2020 usporiadali online.

Každý, kto chce vo svojom regióne zabojovať 
proti korupcii, absolvuje sadu zaujímavých 
prednášok a workshopov, na ktorých získa 
základné znalosti a zručnosti protikorupčného 
bojovníka.
Nových členov školia investigatívni novinári, 
aktivisti či psychologička.

iluilustrstračnačné zé zábeáberyry

Na festivale Slovenské alternatívne leto sme hovorili o tom,

V júli Komunita Zastavme korupciu zorganizovala na hudobnom festivale Slovenské 
alternatívne leto diskusiu pod Názvom „Korupciu môžeme vypískať“. Hovorili sme
o dôležitom Úrade na ochranu oznamovateľov korupcie, na ktorý sme v tom čase stále 
nedočkavo čakali. Hosťkami bola riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, 
advokátka Marianna Leontiev a oznamovateľka korupcie Marta Bočeková. Diskusiu 
moderovala Zuzana Kovačič Hanzelová. Diskusný stan bol zaplnený do posledného miesta.

Z

Študenti z Komunity Zastavme korupciu sa nezmierili s tým, že plagiátorské kauzy opäť 
vyšumeli do stratena. Rozhodli sa preto reagovať osvetovo-vzdelávacou kampaňou 
“ANTIPLAGIÁTORI” zameranou proti odpisovaniu na školách. V rámci kampaňe vytvorili sériu 
rozhvovoro s osobnosťami z rôznych oblastí. Okrem toho pripravili vlastné návrhy na 
systémové zmeny, na ktoré sa pokúsia strhnúť pozornosť verejnosti aj politikov.

Chceme priniesť do verejnej debaty problematiku duševného vlastníctva, možnosti 
zodpovedného štúdia, férovosti a v neposlednom rade pochopenia vlastnej zodpovednosti. 

Chceme lepšie a férovejšie Slovensko. To sa nám bez kvalitne vzdelaných ľudí ťažko 
dosiahne. Hoci je téma plagiátov neobľúbená a postoj spoločnosti ku kauzám zahanbujúci, v 

Komunite Zastavme korupciu sú desiatky mladých iniciatívnych ľudí, ktorým osud našej 
krajiny nie je ľahostajný.

— Ján Hlavačka,
člen Komunity Zastavme korupciu
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Tím
SPRÁVNA RADA

Miroslav Trnka (predseda)

Michal Blaha

Branislav Ondrašik

SPRÁVCA

Peter Kováč

REVÍZOR

Magdaléna Leššová

R

Zuzana Petková

LENOVIA

Zuzana Vasičáková Očenášová

Xénia Makarová

E

Marianna Leontiev

T

Kaja Bernátová

Martin Suchý

Lucia Pazičová
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VÝDAVKY

Poskytnuté dary a príspevky Suma (EUR)

Podpora Novinárska cena - Nadácia otvorenej spoločnosti 5 000

Príspevok OZ Zastavme korupciu 3 000

Vecný dar OZ Zastavme korupciu 2 738,52

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 26 074,44

VÝDAVKY

Ochrana a zhodnotenie majetku Nadácie 0

Propagácia verejnoprospešného účelu Nadácie 30 825,82

Mediálna kampaň a služby spojené s reláciou Cez čiaru 29 400

Prevádzka Nadácie 23 563,2

Právne služby a poradenstvo 41 271,59

Externí spolupracovníci 98 179,95

Mzdové náklady 67 731,58

Iné náklady 37 024,41

Spolu 364 809,51

Zastavme korupciu
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PREHĽAD PRÍJMOV

EUR Pôvod

Tržby z predaja služieb

Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť Príspevok na reláciu Cez čiaru3 000

Prijaté dary

FO do 331 eur 2 362,2

Marek Chudík (600 €),

Dominik Kloska (470,26 €),

Andrea Jakubocyová (480 €),FO do 1200 eur 3 110,26

Martin Kerekáč (360 €),

Veronika Vyšná (1 200 €)

Príspevky od organizácií

Prijaté príspevky od Ľudia ľuďom 3 919,71

Prijaté príspevky Grant FIŽ 6 812,23

Prijaté príspevky UK Online 927,33

Prijaté príspevky FEZ 
- Kingdom of the Netherlands

18 000

Prijaté príspevky Grant OSIF Berlin 46 644,67

Prijaté príspevky Centrum pre filantropiu 569,87

Prijaté príspevky US Disbursing officer 6 752

Príspevky od FO

M. Trnka 263 000

Komunita 260

Príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté v roku 2019

26 074,44

Spolu 381 432,71

VÝDAVKY PODĽA ČINNOSTÍ

Oblasť Suma (EUR)

Eventy 1 115,28

Investigatíva 58 482,24

Kancelária 8 983,13

Komunita 6 781,15

Oznamovatelia 40 083,59

PR a marketing 72 866,13

Osveta a vzdelávanie 8 832

Organizácia 167 665,99

Spolu 364 809,51

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