
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV 2020 
Fond pre transparentné Slovensko 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV NADAČNÉHO FONDU 

 
Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis vznikol v roku 2012 ako iniciatíva zodpovedných 

firiem. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a neziskových analytických 

organizácií prispievajú ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu 

priestoru pre korupciu a únos štátu. 

 

 

  PREHĽAD GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2020 

 

Program Suma v EUR Počet žiadostí 
Počet  

neschválených 
projektov 

Počet  
schválených 

projektov 

Pre transparentné Slovensko 2020 80 000,00 14 9 5 

Priama podpora 16 000,00 1 0 1 

Spolu 96 000,00 15 9 6 

 

 

   SUMARIZÁCIA ZDROJOV FINANCOVANIA  

 

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2020 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2020 

Asignácia 2% z podielu dane  
zaplatenej  za rok 2019* 

33 000,00 10 000,00 43 000,00 0,00 

Asignácia 2% z podielu dane  
zaplatenej za rok 2020* 

0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 

Dary 56 124,25 80 000,00 117 232,78 18 891,47 

OSIFE 
0,00 

51 098,21 51 098,21 0,00 

SPOLU 89 124,25 171 098,21 211 330,99 48 891,47 
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ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2020 

 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

FPTS20_01 VIA IURIS 

Opatrenia pre 
dôveryhodné 
inštitúcie právneho 
štátu 

17 400,00 € 

Projekt bol zameraný na zvýšenie 
transparentnosti a otvorenosti 
prokuratúry, voľbu Generálneho 
prokurátora sledovanie legislatívneho 
procesu a tvorby Programového 
vyhlásenia vlády pokiaľ ide o témy 
právneho štátu, zmeny v Ústave SR 
zamerané na fungovanie Ústavného súdu 
a zriadenie Najvyššieho správneho súdu. 

FPTS20_02 Chcemvediet.sk 
Digitálna 
transparencia a 
informačná sloboda 

12 400,00 € 
Poskytnutý grant pomohol opraviť viaceré 
chyby na portáli Chcemvediet.sk a zlepšiť 
funkciu automatickej anonymizácie. 

FPTS20_03 

Nadácia 
Zastavme 
korupciu 

Zindex.sk: Prvé 
hodnotenie nákupov 
miest a žúp v 
polčase volebného 
obdobia 

18 400,00 € 
Výstupom projektu je hodnotenie kvality 
nákupov miest a žúp zverejnený na webe 
Zindex.sk. 

FPTS20_04 

Inštitút 
strategických 
politík n.o. 

Infosecurity.sk 15 400,00 € 

Stransparentnenie spoločného 
infopriestoru, popularizácia verejnej 
debaty o hybridných hrozbách, 
dezinformáciiách, propagande v radoch 
najmä laickej, ale aj odbornej verejnosti. 

FPTS20_05 

Inštitút pre 
ekonomické a 
sociálne reformy 
(INEKO) 

Otvorene o doprave 
- veľké projekty pod 
drobnohľadom 

16 400,00 € 

Na stránke doprava.ineko.sk boli 
doplnené možnosti zobrazenia a ďalšie 
informácie zreálňujúce prínosy cca 90 
úsekov diaľnic a rýchlociest. Bola 
vytvorená interaktívna mapa železníc a 
poukázalo sa na 20 tratí v regiónoch, 
ktorých lepšie využitie by s menšími 
nákladmi a niekde aj skôr riešilo problém 
zdržaní na preťažených cestách. 

FPTSPP20_01 Mediálny inštitút Budem voliť 16 000,00 €  

V rámci mediálnej kampane poď voliť bolo 
vytvorených viac než 100 spotov 
osobností kultúrneho a spoločenského 
života ku ktorým sa pridalo viac než 300 
samostatne vytvorených spotov na 
stránke budemvolit.sk. 

FPTS19_2_01 

Inštitút pre 
ekonomické a 
sociálne reformy 
(INEKO) 

Podpora 
nezávislosti a 
transparentnosti 
verejných inštitúcií 

16 000,00 € 

Grant prispel ku zmapovaniu súčasného 
stavu nezávislosti 26 inštitúcií, 
zanalyzovaniu možností na zmeny, 
advokácii odporúčaní na posilnenie 
nezávislosti týchto inštitúcií a zapojeniu 
sa do konkrétneho legislatívneho procesu 
na zlepšenie nezávislosti. 

FPTS19_2_02 

Transparency 
International 
Slovensko 

Viac 
transparentnosti do 
práce súdov a 
prokuratúry 

16 000,00 € 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť verejnú 
kontrolu nad prácou súdov a prokuratúry. 
V prípade súdov vytvoríme rebríček 
kvality sudcov a porovnáme zmeny oproti 
predošlým rokom, čím vytvoríme tlak na 
ich zlepšovanie. 
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Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

FPTS19_2_06 

Slovenská 
debatná 
asociácia 

Mladí debatujú o 
transparentnom 
Slovensku 

8 000,00 € 

Počas projektu bolo zorganizovaných 6 
debatných podujatí, vďaka ktorým viac ako 
450 žiakov a žiačok z celého Slovenska 
dnes rozumie témam transparentnosti a 
boja proti korupcie, sú schopní o nich 
informovane diskutovať a uvedomujú si ich 
klady a zápory. 

 
 
NEPODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2020 

 

Žiadateľ Projekt Požadovaná 
suma 

.týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku Mediálna škola 9 797,00 € 

Americká obchodná komora v SR Kódex transparentného obstarávateľa 18 297,00 € 

Transparency International Slovensko Férové voľby pre Slovensko 19 990,00 € 

Zmudri Zmudri o korupcii 5 432,00 € 

Klub lipka Dialógom k spoločensky zodpovednej samospráve 12 700,00 € 

tichá voda o.z. Bystriny - spojenia pre dobrú a férovú krajinu 15 000,00 € 

Dobrý úradník Úradníci 3.0 11 883,00 € 

Aliancia Fair-play, o.z. Väčšia transparentnosť, lepšia verejná kontrola 6 000,00 € 

LIPANA, n.o. Deti nepočkajú! 20 000,00 € 

 
 
Dátum vypracovania: 08.06. 2021 
 
Vypracoval:  Martina Hmírová, programový manažér 
 E-mail: martina.hmirova@nadaciapontis.sk,  Tel.: 0948 217 652 

mailto:martina.hmirova@nadaciapontis.sk

