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Beztrestnosť korupcie na Slovensku je faktom. Polovica prípadov korupcie, ktoré skončili 
aj právoplatným rozsudkom, boli úplatky do 20 eur, vyplýva z analýzy Transparency v 

lete 2014. To je zhruba len tisícina odhadovaného rozsahu korupcie u nás. 

Aj preto je najsilnejším nástrojom proti klientelizmu a úplatkárstvu podpora transparentnosti 
a investigatíva. Naše rebríčky transparentnosti nemocníc aj miest ako aj meranie 
výkonnosti sudcov boli príkladom prvého. Odhalenie škandálneho nákupu jedálenských 
služieb v štyroch nemocniciach, neskôr ocenené dvoma nomináciami na Novinársku cenu, 
zase toho druhého. 

Aktívnou účasťou na pracovných skupinách sme výrazne prispeli k prvému zákonu na 
ochranu ľudí ohlasujúcich korupciu, k vylepšeniu zákona o financovaní politických strán 
ako aj potopeniu návrhov výrazne obmedziť právo občanov na informácie od štátnych 
úradov či samospráv.

V týchto oblastiach sústredíme našu prácu aj v predvolebnom roku 2015. Čaká nás 
predvolebná kampaň, kde chceme strany tlačiť do lepších protikorupčných programov, 
zmeriame vývoj v transparentnosti žúp v polčase ich mandátu, dokončíme protikorupčný 
audit pre magistrát v Trnave a zverejníme aj nový rebríček výkonnosti sudcov. Tradične 
veľkú pozornosť budeme venovať tendrom, od nemocníc, univerzít po ministerstvá.
 
To všetko by sme nemohli robiť bez Vašej podpory – od zamestnancov, spolupracovníkov, 
novinárov, dobrovoľníkov, členov Transparency klubu a individuálnych darcov, ktorí 
zdieľajú našu víziu. Ďakujeme!

Beztrestnosť korupcie na Slovensku je totiž hrozbou, s ktorou sa odmietame zmieriť.

Gabriel Šípoš 
Riaditeľ
Transparency International Slovensko

REBRÍČEK 
VNÍMANIA 
KORUPCIE  2014

16%
EÚ & Západná Európa

Priemerné skóre 
66/ 100

Krajina
Skóre | Umiestnenie

Rumunsko
43/100 | 69/175

Taliansko
43/100 | 69/175

Grécko
43/100 | 69/175

Bulharsko
43/100 | 69/175

Chorvátsko
48/100 | 61/175

Slovensko
50/100 | 54/175

Česko
51/100 | 53/175

Maďarsko
54/100 | 47/175

Malta
55/100 | 43/175

Lotyšsko
55/100 | 43/175

Slovinsko
58/100 | 39/175

Litva
58/100 | 39/175

Španielsko
60/100 | 37/175

Poľsko
61/100 | 35/175

Portugalsko
63/100 | 31/175

Cyprus
63/100 | 31/175

Francúzsko
69/100 | 26/175

Estónsko
69/100 | 26/175

Rakúsko
72/100 | 23/175

Írsko
74/100 | 17/175

Belgicko
76/100 | 15/175

Veľká Británia
78/100 | 14/175

Island
79/100 | 12/175

Nemecko
79/100 | 12/175

Luxembursko
82/100 | 9/175

Holandsko
83/100 | 8/175

Švajčiarsko
86/100 | 5/175

Nórsko
86/100 | 5/175

Švédsko
87/100 | 4/175

Fínsko
89/100 | 3/175

Dánsko
92/100 | 1/175

Svet
Priemerné skóre

43/ 100
krajín získalo skóre pod 50
zo 100 možných bodov

100
Najčistejšie

0 
Najskorumpovanejšie 

Skóre:

Európska Únia
& Západná Európa

Podľa najcitovanejšieho svetového rebríčka vnímania korupcie od Transparency International skončilo v roku 
2014 Slovensko na 54. mieste zo 175 krajín. Ide o zlepšenie o šesť miest oproti roku 2013 (berúc do úvahy 
mierne nižší počet hodnotených štátov v rebríčku tento rok). Je to ale šieste najhoršie umiestnenie z krajín 
Európskej únie, keď za nami skončili len Chorvátsko, Taliansko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko. Pokrok 
Slovensko zaznamenalo vďaka prijatiu zákona o ochrane oznamovateľov korupcie, za prísnejšiu úpravu 
financovania politických strán ako aj za zavedenie elektronického trhoviska v systéme štátnych zákaziek.

Transparency International Slovensko sa dlhodobo usiluje o nastavenie systémových a legislatívnych 
zmien, ktoré pomôžu zvyšovaniu transparentnosti v rôznych oblastiach. V roku 2014 sme sa preto zamerali 
predovšetkým na ochranu silného infozákona, monitoring verejného obsatrávania, transparentnosti v 
zdravotníctve a v samospráve či hodnotenie kvality sudcov. 

Vývoj korupcie na Slovensku v roku 2014

Transparency International Slovensko v roku 2014

29 blogov

5 samostatných analýz

4 publikácie

3. rebríček transparentnosti 
slovenských miest

Niekoľko odborných seminárov pre aktivistov, 
novinárov, poslancov  a Širokú verejnosť

€

154 Facebookových postov
 2840         5350 fanúšikov

Viac Ako 41 tisíc užívateľov strÁnky

Viac Ako 277 tisíc užívateľov 
portálov Transparency

vyše1500 
mediálnych zmienok

G. šípoš sa stal najcitovanejším 
nazorovým lídrom

41 tis

1.

http://transparency.blog.sme.sk/c/362969/ako-trestame-korupciu-za-milionove-tendre-podmienka-za-10-kil-ryze-5-rokov-natvrdo.html
http://nemocnice.ineko.sk/rebricky/2013/6.1,6.2,6.12,6.4,6.6,6.5,6.7,6.11,6.14,6.8,6.9,6.10,6.13,6.3,6.15,6.16,6.18,6.17,6.19%7CALL%7CNONE
http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014
http://transparency.blog.sme.sk/c/371135/nie-je-sudca-ako-sudca-ktorych-sa-treba-obavat.html
http://ekonomika.sme.sk/c/7534782/v-nemocnici-prejeme-miliony-stopy-vedu-do-luxemburgu.html
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-verejneho-obstaravania/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-transparentnosti-v-sektore-zdravotnictva/
http://www.transparency.sk/sk/temy/samosprava/
http://transparency.blog.sme.sk/c/371135/nie-je-sudca-ako-sudca-ktorych-sa-treba-obavat.html
http://transparency.blog.sme.sk/
http://www.transparency.sk/sk/vystupy/publikacie/
http://www.transparency.sk/sk/category/media/
http://www.medan.sk/jan-baranek-je-uz-stvrty-rok-najcitovanejsim-analytikom/
http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014
http://www.transparency.sk
http://otvorenesudy.sk
https://www.facebook.com/transparencysk
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V roku 2014 sme pokračovali v rozvoji portálu 
OtvoreneSudy.sk, ktorý sústreďuje dáta o 

justícii na jednom mieste, umožňuje nahliadnuť do 
profilov jednotlivých súdov aj sudcov na Slovensku 
a je jedinečným svojho druhu nielen na Slovensku 
ale aj v okolitých krajinách. Hlavným cieľom 
projektu je zvýšenie transparentnosti v slovenskej 
justícii, ponúkať ťažko dostupné informácie širokej 
verejnosti, a tak na jednej strane predchádzať 
paušalizujúcim vyjadreniam o “skorumpovanom 
súdnictve” a na druhej strane umožňovať vytvorenie 
tlaku na efektívne súdy a sudcov.

Koncom roka sme portál rozšírili o hodnotenie 
kvality a efektivity sudcov okresných súdov na 
základe štatistických výkazov sudcov. V súčasnosti 
umožňuje porovnávať výkonnosť viac než 700 
sudcov okresných súdov. Dáta sú prezentované 
vo forme grafu a na portáli je možné porovnať si 
výkonnosť ktorýchkoľvek z viac než 700 sudcov 
okresných súdov.

Analýza súdnych rozhodnutí
Vďaka dátam dostupným na portáli sme zanalyzovali 
239 súdnych rozhodnutí týkajúcich sa korupcie a 
všimli sme si, že sa na Slovensku trestná najmä malá 
korupcia, keďže až takmer polovica z rozhodnutí 
sa týkala úplatkov nižších než 20 eur. Analýza 
tiež ukázala, že na trest má väčší vplyv priznanie 
páchateľa, než celospoločenský význam kauzy a 
že “všimné” je bežnou súčasťou pri vybavovaní 
pred úradmi, riešení priestupkov, či najčastejšie pri 
návštevách lekára. 

Analýza výberových konaní
Mapa rodinných prepojení v slovenskej justícii z roku 
2013 naznačila neželanú hustotu príbuzenských 
vzťahov na slovenských súdoch. Aj preto sme sa 
v roku 2014 rozhodli bližšie pozrieť na výberové 
konania na miesta sudcov. Analýza výberu sudcov 
podozrenia potvrdila a štatisticky preukázala, že mať 
rodinu v justícii zvyšuje šance kandidátov na úspešné 
prejdenie výberovým procesom aj celkové víťazstvo 
vo výberovom konaní. Kým na začiatku výberového 
procesu tvoria uchádzači s rodinou len niečo viac 
než 10 % z celkového počtu uchádzačov, medzi 
víťazmi už tvoria takmer tretinu. O výbere sudcov 
sme sa potom v septembri otvorene porozprávali aj 
s prezidentom Andrejom Kiskom. 

Pre budúci rok cieľom projektu Otvorené súdy 
aj naďalej ostáva zvýšiť prístup verejnosti k 
informáciám o činnosti súdov a sudcov. Lepší prístup 
k informáciám by mal viesť vo väčšine prípadov k 
väčšej dôvere v súdny systém. V roku 2015 preto 
plánujeme aj naďalej podrobne sledovať výberové 
konania na pozície sudcov a takisto monitorovať 
presuny a kariérne postupy sudcov. Obzvlášť 
kriticky budeme poukazovať na prípady možných 
rodinných prepojení či iných konexií, ktoré môžu 
viesť ku konfliktu záujmov. Pripravujeme zostavenie 
historicky prvého rebríčka kvality sudcov a súdov a 
ďalšie podrobné skúmanie súdnych rozhodnutí.

Infozákon (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode 
informácii) je základným nástrojom kontroly 

verejných inštitúcii zo strany verejnosti. Na podnety 
od samospráv či štátnych firiem, ktoré namietali 
zneužívanie infozákona ohlásilo Ministerstvo 
spravodlivosti zámer Infozákon novelizovať. V roku 
2014 sa preto Transparency postavila zásadne 
proti zníženiu možnosti kontroly verejných inštitúcii 
a ich transparentného správania sa. Jednou z 
kľúčových aktivít bolo pripomienkovanie vládneho 
návrhu Infozákona expertmi TIS ako aj účasť TIS 
spolupracujúceho advokáta v rámci pracovnej 
skupiny expertov na Ministerstve spravodlivosti. 

V rámci kampane za zachovanie silného infozákona 
experti TIS uskutočnili výskum týkajúci sa problémov 
súčasného Infozákona. Prostredníctvom viacerých 
štúdií sme testovali dodržiavanie Infozákona na 
úrovni samospráv či v štátnych frimách. Otvorenosť 
sme hodnotili prostredníctvom infožiadostí a 
preverenia povinne zverejňovaných informácii. V 
testovaní sme sa pozreli aj na to, či je mimovládna 
organizácia žiadajúca o sprístupnenie informácii 
úspešnejšia ako bežný občan. Na základe našich 
zistení sme vypracovali odporúčania a zaslali výzvy 
poslancom NR SR pred a počas legislatívneho 
procesu v parlamente, za účelom poukázania na 
dôležitosť Infozákona, ustanovení a inštitútov, ktoré 
by dobrý Infozákon mal obsahovať.

Pripravovaná novela infozákona bola tiež hlavnou 
témou 11. ročníka odborného seminára TIS, ktorý 

Rok 2014 obohatil portál o dáta o súdnych 
konaniach, ktoré spájajú pojednávania s vynesenými 
rozsudkami a dáta o výberových konaniach na 
miesta sudcov, predsedov a podpredsedov súdov 
a podobne. Na stránke tak dnes možno nájsť 
viac ako milión súdnych rozhodnutí, stovky tisíc 
informácií o pojednávaniach, profily všetkých sudcov 
všeobecných súdov aj všetkých 64 súdov. V roku 
2014 portál navštívilo viac ako 200 tisíc používateľov, 
ktorí si spolu prezreli takmer 3 milióny stránok. 
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potvdené
rozchodnuta

priemer SR JUDr. anna majeriková mgr. Dušan chamula

je každoročne organizovaný pre aktivistov, ale aj 
pre novinárov a širokú verejnosť. S odbornými 
prednáškami k infozákonu vystúpil spolupracujúci 
advokát TIS JUDr. Pavel Nechala, Peter Hanečák 
a špeciálnym hosťom programu bol novinár Tom 
Nicholson.

Po prijatí novely infozákona sa Transparency plánuje 
zmerať na jej dopad v praxi. Dodržiavanie infozákona 
v prvej polovici roka 2015 otestujeme na štátnych, 
župných a mestských firmách v rámci projektu 
Transparentné verejné firmy. Testovanie bude 
prebiehať v dvoch rovinách – zaslaním infožiadostí 
a následným zhodnotením odpovedí verejných 
firiem a rovnako preverením kvality zverejňovania 
informácii či dokumentov, ktoré majú zo zákona 
verejné firmy povinnosť zverejňovať. Do hodnotenia 
bude zaradených 80 najvýznamnejších štátnych a 
samosprávnych spoločností.

hodnotenie kvality sudcov

Súdnictvo

infozákon

http://otvorenesudy.sk/
http://transparency.blog.sme.sk/c/371135/nie-je-sudca-ako-sudca-ktorych-sa-treba-obavat.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/371135/nie-je-sudca-ako-sudca-ktorych-sa-treba-obavat.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/362969/ako-trestame-korupciu-za-milionove-tendre-podmienka-za-10-kil-ryze-5-rokov-natvrdo.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/362969/ako-trestame-korupciu-za-milionove-tendre-podmienka-za-10-kil-ryze-5-rokov-natvrdo.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/356200/hlasite-sa-za-sudcu-mat-rodinu-v-justicii-pomoze.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/356200/hlasite-sa-za-sudcu-mat-rodinu-v-justicii-pomoze.html
http://www.transparency.sk/sk/otvorene-sudy/
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014
http://transparency.blog.sme.sk/c/361950/zivotopisy-vrcholoveho-manazmentu-prisne-tajne.html
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
http://otvorenesudy.sk/hearings/search
http://otvorenesudy.sk/decrees/search
http://otvorenesudy.sk/selection_procedures/search
http://transparency.blog.sme.sk/c/371135/nie-je-sudca-ako-sudca-ktorych-sa-treba-obavat.html
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
http://www.transparency.sk/sk/otvorene-sudy/
http://www.transparency.sk/sk/kampan-za-zachovanie-silneho-infozakona/
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V októbri 2014 zostavila Transparency v poradí už 
tretí rebríček transparentnosti 100 najväčších 

samospráv na Slovensku. Najtransparentnejším 
mestom na Slovensku je Martin, ktorý sa posunul 
na vrchol rebríčka z druhého miesta z roku 2012. 
Na druhom mieste skončila Prievidza, tretie miesto 
obhájila Rožňava. Po výraznejšom zlepšení v 
rokoch 2010-12 mestá za uplynulé dva roky v 
transparentnosti v priemere stagnovali. Najväčšie 
slovenské mestá dosiahli v priemere  len 47 bodov 
zo sto možných. Vyššia transparentnosť pritom 
znižuje riziká neefektívneho míňania verejných 
prostriedkov a zmenšuje priestor pre korupciu. 
Celkovo najlepšie hodnotenou skúmanou oblasťou 

Štátne zákazky sa opakovane ocitajú vo 
významných škandáloch, od neefektívnosti po 

prepojenie na politické strany. Traja zo štyroch 
Slovákov v prieskumoch Transparency tvrdia, 
že tendre sú často spojené s korupciou. V 
Transparency si myslíme, že hlavným problémom 
pritom nie je legislatíva, ale jej uplatnenie v praxi. 
Cieľom projektu Monitoring verejného obstarávania 
je preto znížiť korupciu v tendroch monitoringom 
najväčších zákaziek, výskumom dopadov nedávnych 
legislatívnych zmien, vzdelávaním zadávateľov 
tendrov (úradníkov) a zapojením širšej verejnosti do 
kontroly úradníkov.

Počas roka 2014 sa TIS v rámci projektu Monitoring 
verejného obstarávania zameriavala predovšetkým 
na publikovanie štúdií a analýz týkajúcich sa 
zverejnených tendrov, ktoré boli významné nielen 
objemovo, ale aj spoločensky. V spolupráci s 
expertmi z viacerých oblastí sme v našich analýzach 
zamerali hlavne na porovnávanie podmienok a cien 
totožných tovarov medzi viacerými obstarávateľmi. 
Celkovo bolo v roku 2014 publikovaných 6 štúdií, 
ktoré skúmali vývoj cien výstavby diaľníc, nevýhodné 
obstarávanie elektrickej energie nemocnicami, 
nákup plynu bez súťaže či viaceré tendre šité na 
mieru. 

Jedným zo spôsobov ako znížiť korupciu v tendroch 
je podľa Transparency predovšetkým vzdelávanie 
zadávateľov tendrov a rovnako zapojením širšej 
verejnosti do kontroly úradníkov. Aj preto sme v 
decembri pripravili tlačovú konferenciu ako reakciu 

na vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní, 
ktorý má za cieľ obmedziť účasť schránkových firiem 
z daňových rajov v slovenských tendroch. Na základe 
zistení TIS, ktoré boli prezentované na tlačovej 
konferencií bola taktiež publikovaná štúdia, v ktorej 
TIS zanalyzovala aký veľký podiel na tendroch majú 
firmy pôsobiace alebo vlastnené z daňových rajov. 
Podľa našej analýzy schránkové firmy z daňových 
rajov víťazia najmä pri tendroch v zdravotníctve, 
potom pri finančných službách  a v strojárstve. Zo 
štúdie ale vyplýva aj to, že množstvo schránkových 
firiem funguje aj na Slovensku, no oficiálne sú 
napísané na fiktívnych vlastníkov. Analýzou sme 
upozornili aj na to, že na takéto firmy je však novela 
zákona prikrátka.

je prístup k informáciám o práci úradu cez webové 
stránky samospráv a pomocou infožiadostí. Naopak 
najmenej transparentnou oblasťou ostáva predaj 
a prenájom majetku a slovenské mestá taktiež 
zaostávajú v oblasti etiky a konfliktu záujmov

Audit Žilinského samosprávneho kraja
V rámci projektu Otvorený kraj, predstavitelia ŽSK 
oslovili Transparency International Slovensko 
s ponukou, aby pre Žilinský samosprávny kraj 
vypracovala audit vybraných problematických politík. 
Po auditoch pre mestá Martin, Žiar nad Hronom, 
Prievidza, Banská Bystrica a mestskú časť Bratislava- 
Ružinov, prijala Transparency výzvu zrealizovať 
protikorupčný audit a pripravila komplexný balík  
protikorupčných opatrení v 18 kľúčových oblastiach 
činnosti Žilinského samosprávneho kraja.

V nasledujúcom roku bude Transparency pokračovať 
v ďalšom hodnotení vyšších územných celkov. Z 
druhého hodnotenia žúp z roku 2013 vyplynulo že 
transparentnosť slovenských vyšších územných  
celkov stále  zaostáva  za  úrovňou  najväčších 
slovenských miest. Budúci rok sa preto župy 
chystáme skontrolovať opäť. Pozrieme sa napríklad 
na kvalitu poskytovania informácií o práci úradu a 
poslancov, prenájmy majetku či udeľovanie grantov 
a dotácií.

zdravotníctvo
51%

finančné poradenstvo
20%

strojárstvo
15%

iné
     14%

Naše poznatky z oblasti verejného obstarávania 
sme posúvali aj za hranice Slovenska, keď sme 
dva roky intenzívne pracovali s národnou pobočkou 
Transparency International v Gruzínsku. Projekt 
bol zameraný na zlepšenie systému verejného 
obstarávania v Gruzínsku so zameraním sa na 
zvýšenie integrity tohto procesu, zefektívnenie 
obstarávania prostredníctvom odstránenia 
nedostatkov v legislatíve a na zvyšovanie záujmu 
o tento proces zo strany médií, verejnosti a 
podnikateľského sektora. Po dvoch rokoch 
seminárov a workshopov, na ktorých slovenskí 
experti na verejné obstarávanie predávali svoje 
skúsenosti a know-how partnerom v Gruzínsku, sme 
v roku 2014 projekt úspešne zavŕšili .
 

podiel sektorov, v ktorých sú firmy z daňových 
rajov v našich tendroch úspešné

Zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti 
systému verejného obstarávania v Gruzínsku

Samospráva

Verejné 
obstarávanie

http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014
http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-verejneho-obstaravania/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-verejneho-obstaravania/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-verejneho-obstaravania/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-verejneho-obstaravania/
http://transparency.blog.sme.sk/c/351994/Preco-nam-zdrazeli-dialnice.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/347341/Velke-nemocnice-nakupovali-elektrinu-najdrahsie.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/367291/urady-nakupuju-plyn-bez-sutaze-ftacnik-taji-aj-cenu.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/357130/ako-pravnici-prichadzaju-o-iluzie-o-ferovych-statnych-tendroch.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/370366/slovenskych-schranok-je-zrejme-viac-ako-tych-z-danovych-rajov.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/370366/slovenskych-schranok-je-zrejme-viac-ako-tych-z-danovych-rajov.html
http://www.transparency.sk/sk/audit-transparentnosti-klucovych-oblasti-cinnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja/
http://www.transparency.sk/sk/audit-transparentnosti-klucovych-oblasti-cinnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja/
http://www.transparency.sk/sk/audit-transparentnosti-klucovych-oblasti-cinnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja/
http://www.transparency.sk/sk/audit-transparentnosti-klucovych-oblasti-cinnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja/
http://www.transparency.sk/sk/audit-transparentnosti-klucovych-oblasti-cinnosti-zilinskeho-samospravneho-kraja/
http://www.transparency.sk/sk/temy/samosprava/
http://zupy2013.transparency.sk/sk/sets/zupy-2013
http://transparency.blog.sme.sk/c/370366/slovenskych-schranok-je-zrejme-viac-ako-tych-z-danovych-rajov.html
http://www.transparency.sk/sk/zvysovanie-transparentnosti-a-efektivnosti-systemu-verejneho-obstaravania-v-gruzinsku/
http://www.transparency.sk/sk/zvysovanie-transparentnosti-a-efektivnosti-systemu-verejneho-obstaravania-v-gruzinsku/
http://www.transparency.sk/sk/zvysovanie-transparentnosti-a-efektivnosti-systemu-verejneho-obstaravania-v-gruzinsku/
http://transparency.blog.sme.sk/c/370366/slovenskych-schranok-je-zrejme-viac-ako-tych-z-danovych-rajov.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/370366/slovenskych-schranok-je-zrejme-viac-ako-tych-z-danovych-rajov.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/370366/slovenskych-schranok-je-zrejme-viac-ako-tych-z-danovych-rajov.html
http://www.transparency.sk/sk/zvysovanie-transparentnosti-a-efektivnosti-systemu-verejneho-obstaravania-v-gruzinsku/
http://www.transparency.sk/sk/zvysovanie-transparentnosti-a-efektivnosti-systemu-verejneho-obstaravania-v-gruzinsku/
http://www.transparency.sk/sk/temy/samosprava/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-verejneho-obstaravania/
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Zdravotníctvo

Na verejné obstarávanie sme sa v roku 2014 
zamerali aj v oblasti zdravotníctva. V spolupráci 

s inštitútom INEKO sme zistili, že v obstarávaní 
nemocníc sa stále málo súťaží. Analýza veľkých 
tendrov nemocníc z obdobia apríl 2012 – február 
2014 ukázala, že takmer v dvoch tretinách (63 %) 
z celkového objemu obstarávaní (525,6 mil. EUR) 
nemocnice dostali iba jednu ponuku. Ak by vo 
všetkých jedno-ponukových tendroch súťažili dve 
firmy, nemocnice by mohli ušetriť takmer 19 miliónov 
EUR ročne alebo 11,6 % z peňazí, ktoré minuli vo 
veľkých tendroch.

Problémy s transparentným obstarávaním nemocníc 
ukázala aj kauza stravovacích tendrov, ktorú sme 
otvorili spolu s denníkom SME. V  obstarávaniach 
štvorice veľkých štátnych nemocníc na stravovacie 
služby súťažili navzájom prepojené firmy. V dôsledku 
kauzy o svoje posty prišli riaditelia troch nemocníc aj 
vedúci služobného úradu ministerstva zdravotníctva, 
ktorý tendre na ministerstve odobril.

Jedným z kľúčových projektov Transparency 
International Slovensko v roku 2014 bol aj projekt 

Zvyšovanie transparentnosti v štátnom vlastnených 
spoločnostiach. V roku 2014 sme sa v rámci tohto 
projektu zamerali predovšetkým na rozšírenie 
internetového portálu o finančných i nefinančných 
ukazovateľoch najväčších verejných firiem. Portál 
firmy.transparency.sk, ktorý je určený pre širokú 
verejnosť, bol v roku 2014 obohatený o údaje z 
výročných správ, obchodného registra, centrálneho 
registra zmlúv, či registra hospodárenia firiem pre 
viac ako stovku významných verejných spoločností. 
Pribudli aj zoznamy manažérov firiem od roku 2004 
a prehľad funkcií, ktoré jednotliví manažéri zastávajú 
v ďalších spoločnostiach. 

V roku 2014 bol súčasťou projektu aj podrobný 
protikorupčný audit vo veľkej štátom vlastnenej 
spoločnosti, ktorého cieľom je pomôcť manažmentu 
spoločnosti nastaviť transparentné procesy vo 
všetkých kľúčových činnostiach. O audit prejavili 
záujem predstavitelia Slovenskej pošty, čo je z 
hľadiska tržieb a výnosov ôsma najväčšia verejná 
spoločnosť v krajine.  Pätica našich expertov začala 
na jeseň študovať pravidlá i prax v oblastiach predaja 
a prenájmu majetku, personalistiky, mediálnej 
politiky, darov a dotácií, verejného obstarávania, 
etiky a informovania verejnosti. V decembri 2014 
odovzdali experti TIS Slovenskej pošte 50-stranovú 
správu s podrobným rozborom aktuálneho stavu 
transparentnosti v skúmaných oblastiach a následne 
začali prípravu druhej fázy auditu zameranej na 
formuláciu konkrétnych opatrení, ktoré môžu 
transparentnosť v Slovenskej pošte výrazne zvýšiť. 
Výsledky a odporúčania prvého auditu štátnom 
vlastnenej spoločnosti môžu slúžiť ako inšpirácia aj 
pre ďalšie firmy s verejným vlastníctvom.

Fungovanie štátnych firiem sme podrobnejšie 
skúmali aj vo viacerých štúdiách. Bližšie sme 
sa pozreli napríklad na pozadie výberu a zmlúv 
právnych poradcov štátnych firiem, na to ako 
kvalitne zverejňujú zmluvy teplárenské spoločnosti,  
a prečo štát pred občanmi tají príjmy manažérov 
verejných firiem. Pri skúmaní spôsobu grantových 
schém štátnych firiem sa nám podarilo poukázať aj 
na pochybnú dotáciu spoločnosti Transpetrol, ktorá 
skryte podporila aktivity jedného zo slovenských 
veľkopodnikateľov. Všetky publikované analýzy 
zahŕňali odporúčania na zmenu, či už v zákonoch 

S cieľom zvýšiť transparentnosť nemocníc a tým aj 
tlak na zlepšovanie ich hospodárenia a zdravotnej 
starostlivosti sme v spolupráci s inštitútom INEKO 
pripravili rebríček transparentnosti zdravotníckych 
zariadení. Potvrdilo sa, že transparentnosť 
zdravotníckych zariadení je alarmujúco nízka. 
V priemere dosiahli iba 35 % z celkového počtu 
bodov. Deväť z jedenástich fakultných/univerzitných 
nemocníc neposkytuje na webe žiadne informácie 
o svojom hospodárení. Štvrtina štátnych nemocníc 
nám neposkytla ani len zmluvy na upratovanie či na 
nákup potravín.

Počas roka 2014 sme s ministerstvom zdravotníctva 
spolupracovali na príprave legislatívy, ktorá prinesie 
viac transparentnosti do vzťahov zdravotníkov a 
farmaceutických spoločností. Po novom by mali 
pacienti na internete ľahko nájsť informácie o tom, 
s akými firmami spolupracoval ich lekár či lekárnik. 
Nové pravidlá zverejňovania informácií o spolupráci 
zdravotníkov a farmaceutických spoločností by mali 
platiť od začiatku roku 2016.
 
V ďalšej časti projektu Monitoring v sektore 
zdravotníctva budeme pokračovať v analýzach 
verejného obstarávania v nemocniciach a budeme 
sa tak snažiť prispieť k transparentnejšiemu a 
efektívnejšiemu narábaniu s verejnými prostriedkami  
v zdravotníctve. Podrobne budeme sledovať aj to či sa 
kroky, ktoré sa Ministerstvo zdravotníctva zaviazalo 
zaviesť s cieľom transparentnejších nákupov 
po škandále so stravovacími tendrami, podarí 
premeniť na skutočné systémové zmeny. Naďalej 
budeme v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva 
hovoriť o potrebe stransparentnenia vzťahov medzi 
zdravotníkmi a farmaceutickými firmami a pracovať 
na presadení nato potrebných legislatívnych zmien. 
Za týmto účelom plánujeme zorganizovať niekoľko 
prednášok na viacerých zdravotníckych podujatiach. 

platy štatutárov

životopis riaditeľa

nesprístupnili
sprístupnili čiastočne 
sprístupnili

89%

69%

4%
7%

27%

4%

alebo v praxi s cieľom stransparentniť fungovanie 
verejných firiem a otvoriť ich hospodárenie širokej 
verejnosti.

V nasledujúcom roku v rámci projektu transparentných 
verejných firiem plánujeme pokračovať v identifikácií 
dôležitých problémov v štátnych, župných a 
mestských firmách. Na objektívne zhodnotenie 
vývoja transparentnosti vytvoríme po uplynutí troch 
rokov novú verziu Rebríčka otvorenosti verejných 
firiem. Oproti roku 2012 plánujeme rebríček rozšíriť 
o dvojnásobok sledovaných spoločností a ďalšie 
kritériá a nové ukazovatele transparentnosti. Po 
zverejnení výsledkov zorganizujeme viacero školení, 
kde odprezentujeme naše zistenia a odporúčania 
s cieľom motivovať riadenie verejných podnikov 
spraviť pokrok z hľadiska transparentnosti. Rebríček 
poskytne vecné dôkazy pre verejnú diskusiu a bude 
slúžiť aktivistom, novinárom i širokej verejnosti pre 
lepšiu kontrolu hospodárenia verejných spoločností.

poskytovanie informácií štátnymi 
a mestskými firmami

Štátne firmy

http://www.transparency.sk/sk/monitoring-transparentnosti-v-sektore-zdravotnictva/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2014/12/Analyza-tendrov-nemocnic-2014.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2014/12/Analyza-tendrov-nemocnic-2014.pdf
http://ekonomika.sme.sk/c/7534782/v-nemocnici-prejeme-miliony-stopy-vedu-do-luxemburgu.html
http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/
http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/
http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/
http://firmy.transparency.sk
http://firmy.transparency.sk
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/06/Audit-transparentnosti-SP_Auditova-sprava_final.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/06/Audit-transparentnosti-SP_Auditova-sprava_final.pdf
http://transparency.blog.sme.sk/c/357130/ako-pravnici-prichadzaju-o-iluzie-o-ferovych-statnych-tendroch.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/360111/pravne-sluzby-za-statisice-to-je-take-slovenske.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/353624/Teplarenske-firmy-zverejnuju-zmluvy-lahkovazne.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://transparency.blog.sme.sk/c/366558/prijmy-statnych-manazerov-stat-pred-obcanmi-taji.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://transparency.blog.sme.sk/c/371873/preco-transpetrol-stedro-obdaruva-velkopodnikatela-zoroslava-kollara.html
http://nemocnice.ineko.sk/rebricky/2013/6.1,6.2,6.12,6.4,6.6,6.5,6.7,6.11,6.14,6.8,6.9,6.10,6.13,6.3,6.15,6.16,6.18,6.17,6.19%7CALL%7CNONE
http://nemocnice.ineko.sk/rebricky/2013/6.1,6.2,6.12,6.4,6.6,6.5,6.7,6.11,6.14,6.8,6.9,6.10,6.13,6.3,6.15,6.16,6.18,6.17,6.19%7CALL%7CNONE
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-transparentnosti-v-sektore-zdravotnictva/
http://www.transparency.sk/sk/monitoring-transparentnosti-v-sektore-zdravotnictva/
http://ekonomika.sme.sk/c/7534782/v-nemocnici-prejeme-miliony-stopy-vedu-do-luxemburgu.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/361950/zivotopisy-vrcholoveho-manazmentu-prisne-tajne.html
http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/
http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/
http://transparency.blog.sme.sk/c/361950/zivotopisy-vrcholoveho-manazmentu-prisne-tajne.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/361950/zivotopisy-vrcholoveho-manazmentu-prisne-tajne.html
http://www.transparency.sk/sk/transparentnejsie-statne-firmy/
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V spolupráci s Českom, Maďarskom, Poľskom 
a Estónskom sme v roku 2014 pracovali aj na 

Projekte protikorupčných agentúr a vymáhateľnosti 
protikorupčných nástrojov, ktorý je zameraný 
na 4 oblasti kritické pre boj s korupciou: konflikt 
záujmov, financovanie politických strán, ochrana tzv. 
„whistleblower-ov“ a slobodný prístup k informáciám. 
Jedným z hlavných cieľom projektu je zhrnúť 
odporúčania pre založenie, poprípade zlepšenie, 
národných protikorupčných agentúr v jednotlivých 
štátoch strednej a východnej Európy. 

V roku 2014, kedy sa projekt dostal do druhej 
polovice svojho trvania, sa Transparency venovala 
hlavne téme infozákona. Hlavným výstupom bola 
publikácia komparatívnej štúdie o dodržiavaní 
infozákona štátnymi a mestskými firmami v krajinách 
V4 a Estónsku. Štátne a mestské firmy hospodária s 
verejným majetkom a zároveň pôsobia v kľúčových 
oblastiach ako doprava, energie, infraštruktúra 
či bývanie. Aj preto je efektívna kontrola ich 
hospodárenia kľúčová pre širokú verejnosť. Cieľom 
tejto štúdie bolo poukázať na problematické miesta 
infozákonov v súvislosti s mestskými a štátnymi 
firmami v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, 
Poľsku a na Slovensku, a ponúknuť odporúčania pre 
silnejšie infozákony. 

V ďalšej štúdií sa experti Transparency zamerali 
na analýzu orgánov pre dohľad nad infozákonom  
v krajinách Európskej únie. Režim sprístupňovania 
informácii potrebuje rýchlejší a zjednocujúci prístup 
tak pre úrady ako aj pre občanov. Informačný komisár 
aktívne zvyšuje vymožiteľnosť zákona, technickú 
podporu úradníkov ako aj ich tréning. Občania tak 

nemusia čakať roky na súdne rozhodnutie a podávať 
podnety a sťažnosti na rôzne štátne orgány. Inštitúcia 
informačného komisára toto umožňuje, čím zároveň 
odbremeňuje prácu ostatných inštitúcií.

V rámci projektu pripravila TIS pre svojich projektových 
partnerov koncom mája 2014 workshop so sériou 
odborných prednášok. Na stretnutí prednášali viacerí 
experti, ktorí účastníkom workshopu odovzdali 
svoje skúsenosti z viacerých oblastí ako napríklad 
lobing, advocacy, komunikácia či vedenie úspešných 
kampaní. Účastníci si odniesli cenné poznatky o tom 
ako postupovať v presadzovaní legislatívnych 
zmien a odporúčaní v prípade zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, ako zrealizovať presadenie 
legislatívnej zmeny, ako naplánovať komunikačnú 
stratégiu a ako viesť úspešnú kampaň. 

Whistleblowing
Transparency sa v rámci tohto projektu dlhodobo 
venovala téme whistleblowingu. Na nutnosť 
legislatívnej ochrany oznamovateľov TIS upozornila 
aj slovenskou verziou komparatívnej analýzy 
Ochrana oznamovateľov. Štúdia v krajinách V4 a 
Estónsku poukázala na nedostatky v legislatívnom 
rámci, ktoré veľmi sťažujú možnosti poskytovať 
dostatočnú či funkčnú ochranu pre oznamovateľa 
pri oznamovaní nekalých praktík. Publikácia 
obsahuje hĺbkovú analýzu osobných skúseností 
oznamovateľov nekalých praktík a navrhované 
odporúčania pre potrebné základné princípy ochrany 
whistleblowerov. Experti TIS boli v pracovnej 
skupine, ktorá pripravovala historicky prvý návrh 
zákona o ochrane oznamovateľov, ktorý bol v októbri 
2014 napokon prijatý.

Financovanie politických strán
Aj ďalšia oblasť, ktorej sa tento projekt venoval, 
mala úspešný výsledok. Po niekoľkoročnej kampani 
a otvorených listoch, ktoré Transparency spolu 
s inými neziskovými organizáciami adresovala 
predstaviteľom politických strán, bola 29. mája 2014 
schválená novela zákona o politických stranách a 
politických hnutiach. Viaceré návrhy neziskových 
organizácií boli implementované, ale len prax ukáže 
či novela zvýši prehľadnosť financovania politických 
strán a ako bude nový zákon dodržiavaný. 

Petra 
Supeková 
projektová koordinátorka 
(do decembra 2014)

Zuzana 
Dančíková 

projektová koordinároka

Katarína 
Hukelová 

projektová asistentka

Ľuboslava 
Riapošová
projektová koordinátorka 
a office manažérka  
(do júla 2014)

Gabriel 
Šípoš
riaditeľ

Michal 
Zajíček 
projektový koordinátor 
(do augusta 2014)

Ján 
Ondruš 

projektový koordinátor  
(do septembra 2014)

Alena 
Karovičová 

finančná manažérka

Samuel 
Spáč 

projektový koordinátor

Katarína 
Klingová 
projektová koordinátorka 
a office manažérka

Martin 
Turček 
projektový koordinátor

Veronika 
Ferčíková  
Stážistka 
3 mesiace

Róbert 
Česár  

Stážista 
2 mesiace

Zuzana 
Révészová  
Stážistka 
3 mesiace  

Oskar 
Dvořák  

Stážista 
5 mesiacov

Júlia 
Bodnárová 

Stážistka 
5 mesiacov

Martin 
Kollárik 

Stážista  
6 mesiacov

Martina 
Kormanová 
Stážistka 
6 mesiacov 

Vymožiteľnosť 
práva

TIS ĽUDIA 2014

Správna rada TIS:

Emília Sičáková-Beblavá – predsedníčka 
Luboš Lopatka
Daniela Zemanovičová
Tomáš Nemeček
Pavel Sibyla (do novembra 2014)
Ján Mazák (do novembra 2014)

Externí spolupracovníci:

Pavel Nechala - právnik
Vladimír Pirošík - právnik
Ivan Rončák expert na samosprávu
Jiří Vlach - expert na verejné obstarávanie

http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/
http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Vymahatelnost-infozakona-v-statnych-a-mestskych-firmach.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Slobodny-pristup-k-informaciam_Infokomisari.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/05/Slobodny-pristup-k-informaciam_Infokomisari.pdf
http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/01/Ochrana-oznamovatelov.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/01/Ochrana-oznamovatelov.pdf
http://www.transparency.sk/sk/o-nas/experti/
http://www.transparency.sk/sk/o-nas/staz-v-tis/
http://www.transparency.sk/sk/protikorupcne-agentury-a-vymahatelnost-protikorupcnych-nastrojov-v-krajinach-strednej-a-vychodnej-europy/
http://www.transparency.sk/sk/o-nas/experti/spravna-rada/


11 vyročná
správa 2014 12 vyročná

správa 2014

Súkromné firemné dary
34.52%

Zahraničné nadácie 
a granty
28.94%

Národné verejné
prostriedky

3.82%       

Zahraničné verejné 
prostriedky

 7.50%

Európske granty 12.48%

Lokálne nadácie a granty    3.84%

Súkromné           
individuálne dary
   2.16% 

2% Daní
3.67%

Vlastná činnosť
3.07%

Štruktúra príjmov v roku 2014

Zdravotníctvo
32 984,07

Samospráva
20 410,00

Verejné
obstarávanie

55 039,59 Vymožiteľnosť
práva 9 633,26

Lobing 12 771,63

Súdnictvo
23 831,38

Štátne firmy
30 821,99

Otvorené Zmluvy 1 973,41

Rozvoj organizácie
3 586,26

infozákon 12 206,39

rezerva 3 918,55

čerpanie prostriedkov v roku 2014

porovnanie  príjmov a výdavkov od roku 2011

- nevyčerpané prostriedky z roku 2014 boli v prípade pokračujúcich projektov v oblasti zdravotníctva, štátnych 
firiem, lobingu, infozákona a vymožiteľnosti práva prevedené do nasledujúceho kalendárneho roka. Podrobný 
prehľad štruktúry výdavkov je súčasťou účtovnej uzávierky 2014 a kompletné informácie o donoroch sú 
dostupné na webstránke TIS.

výdavky

príjmy

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2011 2012 2013 2014

FINANCIE
V roku 2014 sme mohli aj naďalej bojovať za viac transparentnosti a menej korupcie len vďaka podpore 
domácich a zahraničných inštitúcií, spoločností a individuálnych donorov. Vďaka poskytnutým prostriedkom 
sme našu prácu mohli robiť poctivo a odborne. Ďakujeme! 

Prostriedky prijaté v roku 2014

Zdravotníctvo
132 712,68

Samospráva
20 410,00

Verejné obstarávanie
48 140,42

Vymožiteľnosť
práva 26 495,60

Lobing
22 255,96

Súdnictvo
23 831,38

Štátne firmy
66 928,88

Otvorené Zmluvy 1 560,06

Rozvoj organizácie
3 586,26

infozákon
23 631,57

2% daní 14 363,84

individuálne dary 6 957,77

rezerva 28160,49 

- prijaté zdroje sú rozdelené podľa jednotlivých tematických oblastí a sú tvorené prostriedkami prevedenými 
z roku 2013 a príspevkami nadobudnutými v roku 2014. V rámci jednotlivých oblastí sme sa okrem hlavných 
projektových aktivít uvedených na predchádzajúcich stranách, venovali aj ďalším aktivitám a menším 
projektom doma i v zahraničí, ktoré s príslušnou témou súviseli. 

http://www.transparency.sk/sk/o-nas/sucasni-donori/
http://www.transparency.sk/sk/o-nas/sucasni-donori/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/04/TIS-uctovna-uzavierka-2014.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/04/TIS-uctovna-uzavierka-2014.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/04/TIS-uctovna-uzavierka-2014.pdf
http://www.transparency.sk/sk/o-nas/sucasni-donori/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/04/TIS-uctovna-uzavierka-2014.pdf
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ďakujeme!
donorom 

sponzorom a parterom

29 členom Transparency Klubu 
A 69 individuálnym podporovatelom

Externým spolupracovníkom, 
partnerským mimovládnym organizáciam 

a všetkým, ktorí v roku 2014 našu činnosť podporili 
či už finnačne alebo odborne

Boj proti korupcii môžete podporiť aj Vy!
Podporiť Transparency International Slovensko znamená zasadiť sa za lepšie Slovensko. Boj proti korupcii 
nie je ľahký, no my veríme, že aj jednotlivci v boji s korupciou zavážia. S Vašou podporou dokážeme 
v boji za vyššiu transparentnosť viac, lebo zmena môže prísť len vtedy, ak všetci spojíme svoje sily proti 
nehospodárnemu narábaniu s verejnými financiami. Pridajte sa k tým, ktorí veria, že je našou osobnou 
zodpovednosťou niečo zmeniť. 

FINANČNÁ PODPORA
Náš boj proti korupcii by sa nezaobišiel bez pomoci našich podporovateľov. Ak je Vám naša činnosť 
sympatická, pomôžte nám, prosím prostredníctvom finančnej podpory. Aj vďaka Vášmu daru budeme môcť 
naďalej robiť našu prácu odborne a nezávisle. V roku 2014 našu činnosť finančne podporilo 98 jednotlivcov 
sumou takmer 7 000 EUR. Na rozdiel od účelovo viazaných dlhodobých grantov vieme vďaka podpore od 
jednotlivcov pohotovo reagovať na aktuálne témy, ktoré hýbu našou krajinou. Váš dar, akýkoľvek malý alebo 
veľký, pre nás okrem finančnej pomoci predstavuje aj obrovskú morálnu podporu, ktorú si veľmi vážime.

Váš jednorazový dar či pravidelnú podporu nastavíte úplne jednoducho tu: transparency.darujme.sk/124 

Transparency Klub
Najefektívnejšie náš môžete podporiť v boji proti korupcii prostredníctvom členstva v Transaprency Klube. 
Vďaka Vašej pravidelnej podpore budeme schopní si lepšie plánovať naše aktivity.Transparency Klub združuje 
firmy a jednotlivcov, ktorí boj proti korupcii a zvyšovanie transparentnosti nepovažujú za frázu a významne 
či dlhodobo podporujú poslanie Transparency International Slovensko. Viac sa o podmienkach a výhodách 
členstva dozviete tu: transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/

neFINANČNÁ PODPORA
Rovnako ako finančný príspevok je pre nás dôležitá aj nefinančná podpora. Podporte nás nefinančným 
darom a pomôžte nám napĺňať naše poslanie! Pomôže nám napríklad preplatenie nákladov na tlač, preklad 
materiálov, poskytnutie kancelárskych potrieb či priestor na semináre alebo konferencie. Uvítame zdieľanie 
skúseností či odborné poradenstvo poskytnuté zdarma či za výhodnejšie podmienky. 

Viac informácií ohľadom jednotlivých foriem podpory nájdete na transparency.sk/sk/podporte-nas/ alebo nám 
napíšte priamo na adresu podporte@transparency.sk

http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/
https://transparency.darujme.sk/124
http://transparency.darujme.sk/124
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/inak/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/
mailto:podporte%40transparency.sk?subject=
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