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Čo
robíme

Čo robíme

1.

Meníme zákony
k lepšiemu

Presadzujeme systémové opatrenia,
ktoré sú nevyhnutnou podmienkou

efektívneho boja proti korupcii. Spolu
so špičkovými právnikmi a právničkami
spolupracujeme na návrhoch zákonov,

aby sme dokázali priestor pre podvodníkov
čo najviac obmedziť.

2.

Kontrolujeme nakladanie
s verejnými zdrojmi

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 štátnej kase 

ušetriť stovky miliónov eur.

3.

Chránime
whistleblowerov

Odvážnym ľuďom, ktorí korupciu
nahlásia, sprostredkujeme právnu 

pomoc a snažíme sa odvrátiť odvetné 
opatrenia ich zamestnávateľov, ktoré 
oznámenie korupcie často prináša. 

4.

Podporujeme
investigatívnu žurnalistiku

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.

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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Čo sa podarilo
v roku 2021
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1.
Parlament schválil náš návrh, aby sa kúpené diplomovky konečne trestali 

2.
Zastavili sme nebezpečnú „revolúciu vo verejnom obstarávaní”

V spolupráci s dobrovoľníkmi sme na Slovensku objavili spolu 22 aktívnych firiem, ktoré si zarábali písaním 
záverečných prác. Okrem firiem s vlastnými webmi však takéto služby ponúkali aj desiatky fyzických osôb 
na internetových bazároch. Na základe našej analýzy tak ticíce študentov na Slovensku mohlo promovať 
s kúpenou prácou. 

Náš návrh, aby firmy, ktoré kupčia s prácami, mohli pokutovať až do výšky 50 000 eur, prešiel ako súčasť 
novely zákona o vysokých školách. Súčasne sa nám do zákona podarilo dostať nový pojem – akademický 
podvod. Ten spácha študent, ak predloží záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej
a samostatnej činnosti. Za takéto konanie bude študentom po novom hroziť strata akademického titulu
aj ukončenie štúdia.

Celý rok 2020 sme bili na poplach a bojovali proti novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Štefana 
Holého. Ak by prešla, stratili by sme prehľad o tom ako sa míňa miliarda eur ročne. Aj vďaka vám a petícii sa 
nám podarilo vytvoriť tlak, pod ktorým návrh prekopali.
 
Štefan Holý nakoniec predstavil novelu zákona spolu s predsedom ÚVO Miroslavom Hlivákom. Našli sme
v nej aj sporné časti. Nebezpečnú pasáž o tom, že stavebné práce do 5,2 milióna netreba súťažiť, tam však 
už nenájdete. 

Je to veľká vec a zároveň ďalší dôkaz, že verejný tlak, naša práca a práca našich kolegov
zo Slovensko.Digital, Transparency International Slovensko, INEKO a Aliancia Fair-play, majú zmysel.

Sankcie za kupčenie so záverečnými prácami predstavujú obrovský
a veľmi dôležitý krok. Vďaka nemu sa na Slovensku môže vytvárať
prostredie, kde je podvádzanie pri získaní titulu neakceptovateľné
a riadne trestané.
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Verejná
kontrola

2.
Vyhrali sme súd so Štátnymi hmotnými rezervami

Súd potvrdil, že Správa štátnych hmotných rezerv 
nám nemala informácie tajiť. 
Rezervy sme žiadali o informácie k zákazke s firmou 
Labo SK, ktorá štátu dodávala komponenty k testom 
na Covid. Mali sme totiž informácie, že nákup
nemusel byť v poriadku.

Chceli sme vedieť:
- ktoré firmy súťažili a s akými ponukami,
- zloženie výberovej komisie,
- sprístupnenie zápisnice z výberového konania.

Správa rezerv už na čele s novým predsedom Jánom Rudolfom nám to odmietla so zdôvodnením, že 
zákazku vysúťažili v rámci  Dynamického nákupného systému (DNS) a po dobu dvoch rokov, kým DNS trvá, 
nemôžu zverejňovať názvy súťažiacich firiem. (Zrejme pre obavu, že firmy by sa potom mohli medzi sebou 
dohadovať.)

Sudca KS BA Vlastimil Pavlikovský dnes v odôvodnení  uviedol, že ani pri najväčšej snahe pochopiť
mentalitu úradníka, ktorý vydal toto rozhodnutie, v ňom nevidí žiadnu logiku. “Zverejnenie názvov firiem 
súťažiacich v DNS pri poctivom obchodnom styku nemôže ohroziť hospodársku súťaž,” povedal
Pavlikovský. 
Takéto rozhodnutia sú mimoriadne dôležité. Štátnym inštitúciám vysielajú signál, že my občania 
ich sledujeme. A okolnosti, za akých nakupujú za naše spoločné peniaze, nám nemôžu tajiť.

Do väzenia na pár rokov a potom späť k luxusnému 
životu, na ktorý sme sa poskladali všetci. Takýto 
scenár už aj vďaka nám nebude možný. Autá, domy, 
jachty, pozemky, obchodné podiely či štvorkolky už 
ľudia obvinení z trestných činov nestihnú prepísať
na deti, ani manželky. Od 1. januára 2021 máme
v platnosti zákon o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku. Od 1. augusta 2021 u nás funguje dôležitý 
Úrad na zaistenie majetku. 

Sme hrdí na to, že obom sme pomohli na svet aj my. 
Nadácia Zastavme korupciu bola súčasťou pracovnej 
skupiny na ministerstve spravodlivosti. Spolu sa nám 
podarilo zaplátať dieru v zákonoch a predstaviť
mimoriadne účinný nástroj v boji proti korupcii.

1.
Zadržaní už majetok na rodinu neprepíšu, na náš podnet od 1. augusta 2021 funguje
Úrad na zaistenie majetku

Zastavme korupciu
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Xénia Makarová sleduje nákupy na Slovenskej pošte už dlho. Vie, že v minulosti najradšej nakupovali
u strážnej firmy Bonul, ktorú oficiálne vedie Miroslav Bödör a neoficiálne sa k nej hlási obvinený Norbert 
Bödör.
Nové vedenie pošty síce prisľúbilo zmenu, Xénia sa však na sľuby nespolieha. Pri novom nákupe strážnych 
služieb si všimla, že pošta nastavila súťaž opäť tak, že šancu online strážiť pobočky má podľa zadania jedna 
konkrétna firma. Na prípad sme vďaka nej a AGM Partners upozornili Úrad pre verejné obstarávanie.
Ten súťaž stopol a od úradníkov pýtal detaily k nákupu. Pošta svoj zámer nakupovať zrazu prehodnotila
a celú súťaž v hodnote 4,5 milióna eur nakoniec zrušila.
Za každou takouto dobrou správou stojí práca konkrétnej osoby. Veľmi často je ňou práve naša Xénia.

3.
Slovenská pošta sama zrušila podozrivý tender. Po kontrole, ktorú na nich poslala
naša kolegyňa.

Úrad špeciálnej prokuratúry začal trestné 
stíhanie pre obzvlášť závažný trestný čin
porušovania povinnosti pri správe cudzieho
majetku a zločin machinácie pri verejnom
obstarávaní. Ide o mimoriadne dôležitý moment, 
ku ktorému sme sa snažili dopracovať už takmer 
3 roky.

Od roku 2018 upozorňujeme, že prí výstavbe 
parku sme mohli preplatiť desiatky miliónov eur, 
pretože tendre zrejme povyhrávali vopred
vybrané firmy.

• Spolu sme podali 3 podnety na Úrad
pre verejné obstarávanie za nákupy v celkovej 
hodnote 400 miliónov eur

• Úrad nám dal už v 2 z 3 prípadov za pravdu
(na tretí čakáme)

• Okrem podnetov na ÚVO sme podali
aj trestné oznámenie

• Po našom oznámení Úrad špeciálnej
prokuratúry začal trestné stíhanie.

Sme tak na najlepšej ceste k tomu, aby sa celá 
vec riadne prešetrila a zodpovední boli v prípade 
dokázania viny spravodlivo potrestaní.

4.
Na náš podnet sa začalo trestné stíhanie v súvislosti s výstavbou parku
Jaguar Land Rover!

Za rok od volieb sa toho vláde podarilo dosť. Ako negatívum vnímame chystané zmeny pri verejnom
obstarávaní, ktoré proti korupcii nielenže nebojujú, ale vytvárajú pre ňu nový priestor.

5.
Zhodnotili sme protikorupčné sľuby rok od začatia novej vlády

Zastavme korupciu
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V ďalšom podnete sme žiadali prešetriť využívanie luxusného kaštieľa vo Vinosadoch poslancom Ficom
v čase, keď boli mnohé zariadenia zatvorené. Investorom do kaštieľa má byť podľa našich zistení
podnikateľ Jozef Brhel, o ktorom sa hovorí ako o jednom zo sponzorov Smeru.

Od výboru sme preto 
žiadali stanovisko, či Fico 
využívaním kaštieľa neporušil 
zákon a neprijal dar alebo inú 
výhodu v súvislosti
s výkonom svoje funkcie.
Aj keď sme neboli úspešní, 
podnety pomohli otvoriť 
diskusiu o nedostačujúcich
majetkových priznaniach
na Slovensku.
Ďalej pracujeme na tom, aby 
sa zmenili a aby pre politikov 
nebolo také jednoduché 
beztrestne užívať majetok, 
na ktorý si zjavne zarobiť 
nemohli.

Nadácia Zastavme
korupciu vyzvala výbor, 
aby sa pýtal Igora
Matoviča na majetok. 
Podľa majetkového 
priznania je totiž
v podstate bezdomovec.

Zároveň sme žiadali 
zmenu spôsobu
podávania majetkových 
priznaní a ich nezávislú 
kontrolu.

6.
Vyzývali sme, aby kompetentní preverovali majetky politikov

Dôležitý kontrolný orgán štátu, ktorý stráži férové hospodárske podmienky a obchodovanie na trhu,
nefungoval takmer rok. V Rade boli neobsadené 4 miesta. Jedno z nich aj po Kajetánovi Kičurovi. Sme radi, 
že vláda reagovala na našu výzvu a orgán sfunkčnila.

7.
Vláda po našej výzve sfunkčnila Radu PMÚ

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) každoročne kupuje technickú kontrolu svojich zariadení.
Doteraz tak robila cez svoju dcérsku firmu. Minulý rok nakúpila tieto služby vo vlastnej réžii.
Bez súťaže a dvakrát drahšie.

Komunita Zastavme korupciu to však nenechala tak. Jej člen Jakub si predmetné zmluvy všimol.
O nákupe napísal blog a spolu s nami podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Výsledok? Úrad nám dal za pravdu, BVS si priznala chybu a zaplatí pokutu.
Za pro bono právne služby v tomto prípade ďakujeme advokátskej kancelárii Staněk Vetrák & Partneri.

8.
Úrad pre verejné obstarávanie nám dal za pravdu, Bratislavská vodárenská
spoločnosť zaplatí pokutu.

Zastavme korupciu
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Ochrana
whistleblowerov

3

Po troch rokoch úsilia môžeme konečne oslavovať. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti je na svete a oficiálne spustil svoju činnosť. Názov je síce komplikovaný, ale misia jasná.
Stáť pri ľuďoch, ktorí sa odmietnu podvodom len prizerať.

Pripnúť úrad na mapu slovenských inštitúcii, bola mimoriadne dlhá a komplikovaná cesta. Politikom 
nestačilo ani niekoľko pokusov na to, aby zvolili jej šéfa. No nepoľavili sme. Naliehali sme a tlačili dovtedy, 
kým nakoniec nezvolili za predsedníčku Zuzanu Dlugošovú. Šikovnú právničku, ktorá vzišla
z transparentného výberového procesu. (Vieme to, lebo pri ňom bola aj naša spolupracujúca advokátka, 
ktorá pri celom procese stojí od samého začiatku.)

Veríme, že od 1. septembra u nás začala nová éra v oznamovaní korupcie. Éra, kedy odvážni whistlebloweri 
nebudú ťahať za kratší koniec a dostanú pomoc, akú si zaslúžia. 

Viac o úrade sa dozviete tu: www.oznamovatelia.sk.

1.
Priviedli sme na svet Úrad na ochranu oznamovateľov

Je možné domôcť sa v tejto republike spravodlivosti? Opäť sme dokázali, že je. Príbeh Daniely Polovkovej 
už možno poznáte. Učiteľku z Humenného chceli v práci disciplinárne trestať, pretože vystúpila
na proteste Za slušné Slovensko. Vďaka pomoci právnikov z advokátskej kancelárie Allen&Overy sa nám 
podarilo docieliť, že kárne opatrenie museli stiahnuť. Tu sa však príbeh nekončí.

Daniela a jej rodina sa po incidente stali terčom platených článkov, v ktorých sa vtedajšie vedenie mesta 
snažilo učiteľku diskreditovať. Nepravdivé informácie boli publikované dokonca na webovej stránke mesta 
Humenné. Ani túto nespravodlivosť sme však nenechali tak. Obrátili sme sa na súd, kde sme žiadali
stiahnutie článkov a ospravedlnenie. 
Podarilo sa. 

Autor sa pani Polovkovej verejne ospravedlnil a predmetný článok bol stiahnutý. (Ako sa neskôr ukázalo,
za šírenie nepravdivých informácii platila aj dcéra vtedajšej primátorky Jany Vaľovej (Smer - SD), ktorej 
praktiky vzbudzovali u Humenčanov strach.)
Aj keď sme pre pani Polovkovú nevysúdili milióny, ide o veľkú vec. V podobných prípadoch totiž vyjde 
slušný človek často skrátka. Nám sa ale podarilo dať za sériou nespravodlivostí bodku a zmeniť status 
šikanovanej učiteľky na človeka, ktorý sa dovolal pravdy.

2.
Pre učiteľku, ktorej sa vedenie mesta mstilo, sme vybojovali ospravedlnenie

Zdroj: David Ištok/aktuality.sk

„
Som jednou z mnohých ľudí, ktorí osobne pocítili aroganciu 
vládnucej moci. Bolo mi zadosťučinené a týmto môj príbeh 

skončil. Verím, že sa viac u nikoho nebude opakovať.
Nadácii Zastavme korupciu želám veľa energie a úspechov

a veľmi im ďakujem. Prinavrátili mi dôstojnosť.

Zastavme korupciu
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Ivestigatíva

4

Robert Fico nemá šťastie na susedov. Po Bonaparte, v ktorom susedil s Kočnerom a Bašternákom sme 
objavili ružinovský panelák, kde vlastnil byt on, Robert Kaliňák, Milan Kaliňák, Erik Kaliňák, ale aj Peter Košč, 
ktorý má byť hlavou skupiny určenej na diskreditáciu vyšetrovateľov NAKA, či Róbert Grohoľ - muž, ktorý 
mal v januári sledoval novinárku Moniku Tódovú.

1.
Objavili sme ružinovský panelák, ktorý  pripomína druhú centrálu Smeru. Byty v ňom
vlastnia najznámejší sociálni demokrati a ľudia, ktorí sledovali novinárov alebo sú
toho času na úteku.

Niektoré obce pri výstavbe nájomných bytov obchádzajú súťaž. Napríklad aj tak, že s dohodnutou firmou 
uzatvoria dopredu nájomnú zmluvu k pozemkom. V “súťaži” potom vyžadujú, aby uchádzači takouto
zmluvou disponovali. Úrad pre verejné obstarávanie za tieto finty rozdal pokuty. Nadácia analýzu poskytla 
polícii, aby preverili možné podozrenia z machinácii pri verejnom obstarávaní.

2.
Obce pri stavaní nájomných bytov obchádzali pravidlá.
Biznis ovládlo niekoľko firiem.

Zastavme korupciu
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Ak by sme hľadali na Slovensku top firmu minulého roka, medzi kandidátmi by určite nechýbal trnavský 
dodávateľ covid testov. Spoločnosti Eurolab Lambda vzrástol vlani zisk 117-násobne.
Najmä vďaka tomu, že vyhrala verejné zákazky za vyše 80,5 milióna eur, pričom zákazky na dodávky
testov z toho tvorili 79,5 milióna eur (nie všetko už bolo vyplatené). Jej najväčší konkurent – firma
BioVendor Slovakia vysúťažila zakázky za 2,19 milióna. Vyplýva to z analýzy dát verejného obstarávania, 
ktoré nám sprístupnil portál Transparex.sk

3.
Biznis skokanom roka je dodávateľ testov.
Zisk mu vzrástol 117-násobne

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 spolu s portálom Sme.sk.

4.
Priniesli sme unikátne reportáže vo vlastnej relácii Cez čiaru

Vyrúbali kusisko lesa v území, kde sa nemalo vôbec stavať. Podarilo sa im to cez výnimku, ktorá sa dáva 
napríklad elektrárňam a postavili tam mega luxusnú vilu. Média vilu spájali so stíhaným Norbertom 
Bödörom, ale neexistoval žiadny dôkaz.

Naša kolegyňa Xénia Makarová ich ale našla hneď niekoľko. Zákonnosť a opodstatnenosť postupu úra-
dov pri tejto stavbe sme nechali preveriť. Prokuratúra nám dala za pravdu, že pri povoleniach pre vilu boli 
porušené pravidlá. Na náš podnet majú preveriť aj starostku.

5.
Upozornili sme na podozrivú výstavbu Bödörovej vily pod Zoborom

 » Väčšina uchádzačov nemala možnosť prezentovať svoj projekt ani ukázať odborné predpoklady
 na riadenie centra

 » Za rozhodujúcu schopnosť určili znalosť angličtiny
 » Víťaz prešiel testom z angličtiny, napriek tomu, že v minulosti jazykové znalosti nepreukázal

Žiadali sme preto výberové konanie zopakovať tak, aby kritériá zodpovedali princípom transparentnosti a 
rovnakého prístupu.

6.
Sledovali sme výber nového šéfa Národného centra zdravotníckych informácií

Zastavme korupciu
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Vzdelávanie
a osveta

5

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s ŠPÚ vytvorila manuál pre triednické hodiny pre jeden školský 
rok. Ide o sériu desiatich na seba nadväzujúcich modelových triednických hodín, ktoré rozvíjajú témy ako 
férová tvorba triednych pravidiel, každodenné etické dilemy, či prečo je výhodnejšie nepodvádzať.  

Triednické hodiny by sa teraz mohli premeniť na priestor, kde učitelia hovoria so žiakmi o férovosti
a o korupcii.

1.
Podporili sme triednické hodiny ako priestor pre hodnotové a antikorupčné 
vzdelávanie: ďalší podporný systém pre učiteľov, tentoraz triednych, je na svete

“Metodika je súčasťou širšieho konceptu nadpredmetového hodnotového vzdelávania v školách, 
ktorého zavádzanie bude podporené aj v rámci pripravovaných zmien kurikula základného

vzdelávania,“ uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová

https://zastavmekorupciu.sk/vzdelavanie/na-vybranych-skolach-budu-ucit-k-ferovosti-a-cestnosti/

Pracovali sme na manuáli pre nadpredmetové hodnotové vzdelávanie

Zastavme korupciu
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Malé podvody vedú k veľkým. Aj preto sa snažíme zmeniť legislatívu, ktorá umožňuje obchodovať
s diplomovými prácami. 

Bez zmeny myslenia študentov sa však počet plagiátov a plagiátorov zmeniť nepodarí.
Zmenu v hodnotových postojoch pritom dokážeme naštartovať za 90 minút

2.
Byť fér sa oplatí! Stredoškolákov sme o tom presviedčali na zážitkových
workshopoch na bratislavských stredných školách.

Nadácia Zastavme korupciu je dlhoročným partnerom renomovanej súťaže, ktorá oceňuje to najlepšie,
čo sa na Slovensku napísalo a nahralo.

Cenu Zastavme korupciu v roku 2021 získala Veronika Prušová z Denník N za dôsledné a objektívne 
pokrývanie justície. Veronika odborne a do hĺbky odkrýva problémy našej justície a hľadá riešenia.

Situáciu v justícii zobrazila publicisticky v knihe Harabin, ktorú napísala v spolupráci s Mariánom Leškom.
V uplynulom roku dôsledne sledovala kauzy Búrka či Víchrica.

Hlavnú cenu v kategórii písanej investigatívnej žurnalistiky získali články, ktoré odkrývajú schému 
schránkových firiem okolo rodiny Bödörovcov. Ich autori sú združení v projekte Kočnerovej knižnice, 
obrovského archívu, v ktorom šikovní novinári pracovali aj vďaka našej podpore.

Na cenu bol nominovaný aj ďalší projekt, pri ktorom sme od začiatku. Investigatívna reportáž Cez čiaru
o Kajetánovi Kičurovi a jeho bytoch, ktorú vysiela SME. 

3.
Podporili a ocenili sme to najlepšie zo slovenskej žurnalistiky

Informácii je veľa, vedomostí menej. Aj preto sa 
snažíme systematicky vysvetľovať komplikované 
kauzy a pomáhať verejnosti, aby sa v nich ľahšie
zorientovala.

Darí sa nám to aj vďaka videám, ktoré na našom 
Faceboku dosahujú vôbec najvyšší reach.
Naše vysvetlenia sledujú státisíce ľudí, pri veľkých 
kauzách sa nám podarilo prekročiť milión videní.

4.
V sérii videí sme vysvetľovali súvislosti
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Dlhodobo sme apelovali na vysokých verejných funkcionárov, ktorí boli usvedčení z plagiátorstva, aby sa 
vzdali svojich titulov. Okrem toho vnímame veľký problém v zľahčovaní problematiky podvádzania
na školách v časti spoločnosti.

Spustili sme preto osvetovú kampaň, ktorá najmä mladým ľuďom priblížuje, prečo je potrebné prestať 
normalizovať akademické podvody. Cieľom kampane bolo priniesť do verejnej debaty problematiku 
duševného vlastníctva, možnosti zodpovedného štúdia, férovosti a v neposlednom rade prijatia vlastnej 
zodpovednosti v prípade zlyhania.
Naše zistenia a výstupy sú zosumarizované na webovej stránke www.antiplagiatori.sk.

1.
Osvetová kampaň Antiplagiátori

Pripravili sme vzdelávací online tréning pre našich komuniťákov. Počas dvoch dní absolvovali šesť
workshopov na témy, čo všetko sa dá kontrolovať pri samosprávach, ako nazerať na verejné obstarávanie, 
ktoré verejné databázy sledovať, a kedy treba zbystriť pozornosť.

Dobrovoľníci po tréningu využili nové znalosti na verejnú kontrolu svojich miest.

2.
Tréning verejnej kontroly

Zastavme korupciu
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6 rokov práce s mladými ľuďmi nás presvedčilo, že mladí dobrovoľníci
dokážu často viac než platení poslanci. Ďakujeme, že majú chuť

a odvahu niečo meniť a veľmi im držíme palce.

Vytvorili sme 3-mesačný bezplatný program zameraný na vzdelávanie, osvetu a aktivizáciu mladých
vo veku 17-28 rokov. Cieľom projektu je odovzdať šikovným ľuďom teoretické i praktické zručnosti, ktoré im 
pomôžu zabojovať proti podvodom a korupcii v ich meste.

Prvým ročníkom Protikorupčnej akadémie prešlo 20 skvelých mladých ľudí, ktorí zrealizovali
13 workshopov pre 250 študentov, skontrolovali zmluvy z viac ako dvoch desiatok verejných projektov
v celkovej hodnote cca 4 milióny eur, pripravili interview s tromi zaujímavými osobnosťami, vytvorili
webovú stránku s interaktívnou hrou a zrealizovali investigatívnu reportáž Cez čiaru.

3.
Otvorili sme Protikorupčnú akadémiu, záštitu nad projektom prevzala
prezidentka Čaputová

Udelili sme ocenenie Vlastnou rukou, ktoré každý rok získava najaktívnejší dobrovoľník v Komunite 
Zastavme korupciu. Za rok 2021 získala ocenenie Simona Sládkovičová, ktorá sa počas tohto obdobia 
zapojila takmer do každého nášho projektu.
Od osvetových a investigatívnych skupinových projektov cez pomoc Nadácii až po odporúčania ako Ko-
munitu ďalej rozvíjať. Okrem nej boli spomedzi komuniťákov počas roka výrazne aktívni Michal Jamrich
a Klaudia Brázdilová.

4.
Odmenili sme najaktívnejších dobrovoľníkov 

Praktický návod do ruky pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie, a ktorým záleží na férovosti 
a kvalite života na Slovensku. V toolkite ponúkame 15 inšpiratívnych spôsobov ako na korupciu upozorniť, 
ako ju odhaliť, ale aj ako jej predchádzať.
Dokument je plný informácií o verejnej kontrole, investigatíve, vzdelávacích procesoch, organizovaní 
podujatí či kreatíve. Jednotlivé spôsoby sú napísané v takej podobe, v ktorej ich realizáciu zvládnu aj mladí 
ľudia bez dlhoročných skúseností a know-how.

5.
Vydali sme publikáciu Protikorupčný toolkit 

Počas leta 2021 nastala obmena na čele Komunity Zastavme korupciu. Koordinátormi sa stali Matúš
Lukačovič spolu s Annou Augustínovou. Matúš predtým päť rokov pracoval vo verejnej správe
na strategickom rozvoj a inováciách mesta Hlohovec. Za inšpiratívnu prácu s mládežou získal v roku 2019 
celoslovenské ocenenie sTOPa. V Nadácii má na starosti riadenie a koordináciu práve mládežníckeho
projektu Komunita Zastavme korupciu.

Anna má bohaté skúsenosti ako marketérka v digitálnej agentúre, no najmä tri roky dobrovoľníčila
v Komunite, vďaka čomu si vyslúžila aktuálnu pozíciu komunitnej koordinátorky. Popritom sa venuje
neformálnemu vzdelávaniu na školách a fundraisingu.
Vďaka Matúšovi a Anne prechádza projekt Komunita postupnou reformou.

6.
Prijali sme dve dôležité posily 
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Tím

Miroslav Trnka (predseda)

Magdaléna Leššová

Zuzana Vasičáková Očenášová

Matúš Lukačovič

Anna Augustínová

Marianna LeontievXénia Makarová

Martin Suchý

Zuzana Petková

Lucia Pazičová

Peter Kováč

SPRÁVNA RADA

REVÍZOR

ČLENOVIA

KOORDINÁTORI KOMUNITY 
ZASTAVME KORUPCIU

EXTERNÁ SPOLUPRACOVNÍČKA, 
PRÁVNA POMOC OZNAMOVATEĽOM

RIADITEĽKA

KOMUNIKÁCIA

SPRÁVCA

Michal Blaha

Branislav Ondrašik
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Financovanie

VÝDAVKY

Poskytnuté dary a príspevky Suma (EUR)

Podpora Novinárska cena - Nadácia otvorenej spoločnosti 5 000

Propagácia verejnoprospešného účelu Nadácie 9479,84

Prevádzka Nadácie 23 348,97

Externí spolupracovníci 79 680

Mzdové náklady 109 037,93

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 20 549,07

Ochrana a zhodnotenie majetku Nadácie 0

Mediálna kampaň a služby spojené s reláciou Cez čiaru a Podcastmi 30 127,15

Právne služby a poradenstvo 48 401,55

Odpisy 29 527,89

Iné náklady 27 446,07

Spolu 382 598,47

VÝDAVKY
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VÝDAVKY PODĽA ČINNOSTÍ

Oblasť Suma (EUR)

Eventy 3 612

Kancelária 23 101,45

Oznamovatelia 43 427,1

Osveta a vzdelávanie 53 238,02

Investigatíva 48 527,1

Komunita 16 006,64

PR a marketing 34 491,14

Organizácia

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

160 195,02

Spolu 382 598,47

PREHĽAD PRÍJMOV

Tržby z predaja služieb

Prijaté dary

Príspevky od organizácií

Príspevky od FO

Tržby z predaja služieb - vedľajšia činnosť Príspevok na reláciu Cez čiaru400

FO do 331 eur 2 225,1

PO do 331 eur 300

Prijaté príspevky od Ľudia ľuďom 2 357

Prijaté príspevky UK Online 258,02

Prijaté príspevky Grant OSIF Berlin 14 301,06

Prijaté príspevky US Disbursing officer 9 235,4

M. Trnka 287 198

Komunita 100

Prijaté príspevky Grant FIŽ - vrátenie -2 666,67

Prijaté príspevky Grant Zindex 18 400

Prijaté príspevky Centrum pre filantropiu 11 117,88

Príspevok event 105

Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2020 20 549,07

Iné výnosy 28,3

FO nad 331 eur 37 650,12

Spolu 401 558,28

Tomáš Sabol (24 000 eur)

Marek Chudík (600 eur)

Dominik Kloska (480,12 eur)

Andrea Jakubocyová (480eur)

Martin Kerekáč (360 eur)

Daniela Polovková (500 eur)

Peter Baran (370 eur)

Andrej Jankuliak (10 000 eur)

Tibor Kaputa (500 eur)

Tomáš Zvarík (360 eur)

PôvodEUR
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www.zastavmekorupciu.sk

Nadácia Zastavme korupciu
Staré Grunty 18
841 04 Bratislava

info@zastavmekorupciu.sk

Správca Nadácie

30. 6. 2022
JUDr. Peter Kováč


