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Úplatky a nekalé výhody by nemali mať miesto vo verejnom obstarávaní, rýchlom 

získaní stavebného povolenia či pri pobyte v nemocnici. Každý piaty z nás má však 

inú skúsenosť. Korupcia zasahuje našu spoločnosť hlbšie, než sa môže zdať. Jej 

potlačenie napomáha prosperite a posilňuje dôstojnosť ľudí a firiem v tejto krajine, 

každého z nás. 

Podporte činnosť najúspešnejšej protikorupčnej organizácie na Slovensku.  

Transparency klub združuje jednotlivcov a firmy, ktorí boj proti korupcii a zvyšovanie 

transparentnosti nepovažujú za frázu a podporujú našu činnosť. Príspevky členov 

posilňujú našu nezávislosť, rozvoj expertného tímu a organizácie i schopnosť 

flexibilne reagovať na situácie, ktoré účelovo viazané granty nemôžu zabezpečiť. 

Staňte sa členom Transparency klubu! 

Viac informácií: www.transparency.sk/klub 

 

 

INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA 

Výhody spolupráce s TIS pre individuálnych členov 

 Zapojenie sa do boja proti korupcii a za zvyšovanie transparentnosti 

 Spojenie s celosvetovo rešpektovanou značkou Transparency International 

 Zmysluplné zlepšovanie konkrétnych oblastí spoločnosti a podnikania (napríklad 

zdravotníctvo, súdnictvo, samosprávy, politické strany a pod.) 

 Aktuálne informácie o vývoji korupcie na Slovensku 

 V prípade záujmu uvedenie mena v tlačených materiáloch Transparency 

International Slovensko, na webe či verejných podujatiach 

 Väčšie uznanie a rešpekt u členov rodiny, priateľov či kolegov 

 Možnosť odborného poradenstva v boji proti korupcii 

 Dobrý pocit z podpory zmysluplnej činnosti 

 

 

http://transparency.org/
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Podmienky a výhody individuálneho členstva 

1. Členovia Klubu Transparency International (ďalej len Klub) sa stotožnujú 

s princípmi a hodnotami, ktoré vyjadruje Etický kódex Transparency International 

Slovensko.  

2. Členom Klubu sa stáva ten, kto vyplní registračný formulár a finančne prispeje na 

činnosť TIS. Výška členského príspevku sa stanovuje na začiatku každého 

kalendárneho roku. 

3. Výška minimálneho členského pre individuálnych členov Klubu pre rok 2014:  

Individuálni členovia Transparency klubu 

Členovia VIP Členovia 

5 EUR a viac mesačne 
alebo 

60 EUR a viac ročne 

20 EUR a viac mesačne 
alebo 

240 EUR a viac ročne 

Ročný príspevok platí pre kalendárny rok. Člen alebo VIP Člen súhlasí s 

pravidlami prijímania darov Transparency International Slovensko. 

4. Členstvo v Klube vzniká po pripísaní členského príspevku na účet TIS a je účinné 

po dobu kalendárneho roku, v ktorom bol členský príspevok zaplatený. Členstvo 

v Klube zaniká po štyroch po sebe nasledujúcich mesiacoch, v ktorých mesačný 

príspevok nebol pripísaný na účet (v prípade mesačného príspevku) a v prípade 

nezaplatenia ročného príspevku do konca júna nasledujúceho roku. 

5. TIS si vyhradzuje právo neschváliť alebo zrušiť členstvo akémukoľvek 

jednotlivcovi v Klube a vrátiť zaplatený členský príspevok/poskytnutý dar. 

6. Každý člen po vzniku členstva obdrží dokument potvrdzujúci členstvo v Klube. 

7. TIS vedie databázu o členoch, ich kontaktných údajoch a informáciach 

o zaplatení príspevku.  

8. Meno a priezvisko člena/darcu bude uvedené automaticky vo výročnej správe, 

v prípade záujmu a v ďalších tlačených materiáloch. 

9. Členovia Klubu na základe členstva získavajú:  

o Dokument potvrdzujúci členstvo v Klube; 

o Možnosť uvedenia mena na webe transparency.sk; 

o Aktuálne informácie o činnosti TIS a dosiahnutých výsledkoch; 

o Zasielanie elektronickej výročnej správy; 

o Pozvánky na verejné podujatia, ktoré usporadúva TIS; 

o Možnosť uviesť logo Klubu Transparency International na svojom webe, 

profile na sociálnych sieťach či iných materiáloch. 

http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/ekodex.pdf
http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/ekodex.pdf
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VIP Členovia Klubu navyše na základe členstva získavajú: 

o Diskusné stretnutia so zaujímavými hosťami k problematike 

transparentnosti a boja s korupciou; 

o Pozvánku na vybrané neverejné akcie usporiadané TIS; 

o Zasielanie publikácií poštou v prípade záujmu. 

10. Členstvo v Klube žiadnym spôsobom nepreukazuje a nezaručuje bezúhonnosť 

člena. 

Ak sa chcete stať individuálnym členom Transparency klubu napíšte, prosím, 

na podporte@transparency.sk. 

 

 

FIREMNÍ ČLENOVIA 

Výhody spolupráce s TIS pre firemných členov  

 Zapojenie sa do boja proti korupcii a za zvyšovanie transparentnosti 

 Spojenie s celosvetovo rešpektovanou značkou Transparency International 

 Zmysluplné zlepšovanie konkrétnych oblastí spoločnosti a podnikania (napríklad 

zdravotníctvo, súdnictvo, samosprávy, politické strany a pod.) 

 Aktuálne informácie o vývoji korupcie na Slovensku 

 Príležitosť pre rozvoj či napĺňanie stratégie zodpovedného podnikania firmy 

 Uvedenie názvu firmy v tlačených materiáloch Transparency International 

Slovensko, na webe a verejných podujatiach 

 Väčší rešpekt u zamestnancov, obchodných partnerov či akcionárov firmy 

 Služby TIS v oblasti vzdelávania a odborného poradenstva 

 

 

Podmienky a výhody firemného členstva 

1. Členovia Klubu Transparency International (ďalej len Klub) sa stotožnujú 

s princípmi a hodnotami, ktoré vyjadruje Etický kódex Transparency International 

Slovensko. 

2. Členom Klubu sa stáva ten, kto vyplní registračný formulár a finančne prispeje na 

činnosť TIS. Výška členského príspevku sa stanovuje na začiatku každého 

kalendárneho roku. 

 

mailto:podporte@transparency.sk
http://transparency.org/
http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/ekodex.pdf
http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/ekodex.pdf
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3. Výška minimálneho členského pre firemných členov Klubu pre rok 2014:  

Firemní členovia Transparency klubu 

Členovia VIP Členovia 

1 000 EUR a viac ročne 5 000 EUR a viac ročne 

Ročný príspevok platí pre kalendárny rok. Člen alebo VIP Člen súhlasí s 

pravidlami prijímania darov Transparency International Slovensko. 

4. Členstvo v Klube vzniká po pripísaní členského príspevku na účet TIS a je účinné 

po dobu kalendárneho roku, v ktorom bol členský príspevok zaplatený. Členstvo v 

Klube zaniká v prípade nezaplatenia ročného príspevku do konca júna 

nasledujúceho roku. 

5. TIS si vyhradzuje právo neschváliť alebo zrušiť členstvo akejkoľvek firme v Klube 

a vrátiť zaplatený členský príspevok/poskytnutý dar. 

6. Každý člen po vzniku členstva obdrží dokument potvrdzujúci členstvo v Klube. 

7. TIS vedie databázu o členoch, ich kontaktných údajoch a informáciach 

o zaplatení príspevku. Názov firemného člena bude automaticky uvedený na 

webe transparency.sk a vo výročnej správe TIS. 

8. Členovia Klubu na základe členstva získavajú:  

o Dokument potvrdzujúci členstvo v Klube; 

o Možnosť uvedenia názvu na webe transparency.sk; 

o Aktuálne informácie o činnosti TIS a dosiahnutých výsledkoch; 

o Zasielanie elektronickej výročnej správy; 

o Pozvánky na verejné podujatia, ktoré usporadúva TIS; 

o Možnosť uviesť logo Klubu Transparency International na svojom webe či 

iných propagačných materiáloch. 

VIP Členovia Klubu navyše na základe členstva získavajú: 

o VIP Člen Klubu môže po predchádzajúcej dohode využiť špeciálnu výhodu, 

a to formou konzultácie, prednášky pre zamestnancov či informatívneho 

článku do interného newsletteru firemného člena; 

o Pozvánku na vybrané neverejné akcie usporiadané TIS; 

o Konzultácie na mieru k prebiehajúcim projektom podľa dohody; 

o Zasielanie publikácií poštou v prípade záujmu. 

9. Členstvo v Klube žiadnym spôsobom nepreukazuje a nezaručuje bezúhonnosť 

členskej firmy. 
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Ak sa chcete stať individuálnym členom Transparency klubu napíšte, prosím, 

na podporte@transparency.sk. 

Ak s Transparency International Slovensko chcete spolupracovať mimo 

členstva v Klube, napíšte, prosím, na podporte@transparency.sk. 

 

Ďakujeme! 
 
  

mailto:podporte@transparency.sk
http://www.transparency.sk/?page_id=14565
http://www.transparency.sk/?page_id=14565
mailto:podporte@transparency.sk

