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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Fond pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis 

 
Fond pre transparentné Slovensko (FpTS) vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých 

krajinách obdobu. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií 

prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu 

a únos štátu.  

V roku 2021 FpTS podporil prostredníctvom grantovej výzve 4 organizácie, ktorých projekty boli zamerané na zvýšenie 

transparentnosti a otvorenosti samospráv a preskúmanie volieb policajných riaditeľov. V spolupráci s Nadáciou 

otvorenej spoločnosti bol spustený pilotný ročník Akadémie investigatívnej žurnalistiky. Akadémia poskytla 10 

slovenským novinárom a novinárkam intenzívne odborné školenie za účasti slovenských i zahraničných lektorov. 5 

absolventov Akadémie získalo grant na realizáciu investigatívneho projektu, ktorého súčasťou bol aj mentoring. 

Finančné prostriedky FpTS sú tvorené príspevkami spoločností, ktoré sú členmi fondu. V  roku 2021 sme v rámci FpTS 

prijali od členských firiem finančné prostriedky vo výške 113 000,00 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali z darov 

členských spoločností (62 824,94 €) a z asignácie dane z príjmu právnických osôb (50 175,06 €). 

 

PREHĽAD ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV V ROKU 2021 

 

Spoločnosť Forma členského príspevku Výška príspevku 

Accenture, s.r.o. dar 10 000,00 € 

dm drogerie markt, s.r.o. asignácia dane z príjmu PO* 5 000,00 € 

ESET, spol. s r.o. dar 10 000,00 € 

Heineken Slovensko, a.s. asignácia dane z príjmu PO 10 000,00 € 

Hillbridges, s. r. o. asignácia dane z príjmu PO 1 000,00 € 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. dar 10 000,00 € 

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. asignácia dane z príjmu PO 1 000,00 € 

Nadácia Orange dar 10 000,00 € 

Nadácia Slovenskej sporiteľne dar 10 000,00 € 

O2 Slovakia, s.r.o. asignácia dane z príjmu PO 10 000,00 € 

Slovenské elektrárne, a.s. asignácia dane z príjmu PO 10 000,00 € 

Slovak Telekom, a.s. asignácia dane z príjmu PO 10 000,00 € 

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. dar 1 000,00 € 

VÚB, a.s. dar 10 000,00 € 
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Websupport s. r. o. dar 1824,94 € 

Websupport s. r. o. asignácia dane z príjmu PO 3175,06 € 

SPOLU 113 000,00 

* PO – právnická osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pod pojmom materská firma sa rozumie príspevok členskej firmy FpTS.  

 

Z asignácie dane bolo na granty prerozdelených 49 833,23 €, čo predstavuje 98 % objemu použitých finančných 

prostriedkov z asignácie dane. Zvyšné 2 % z použitej asignácie dane boli využité na správu fondu, ide o sumu 1 166,77 

€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

44%

56%

PREHĽAD PRÍJMOV V ROKU 2021

Asignácia materskej firmy*

Dar materskej firmy

98%

2%

PREHĽAD VÝDAVKOV Z ASIGNÁCIE DANE V ROKU 2021

Prerozdelené granty

Správa fondu
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Fond pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis 

 

PREHĽAD AKTIVÍT FONDU ZA ROK 2021 

Program 
Schválená 

suma 
Suma zaplatená 

v roku 2021 
Počet žiadostí 

Počet  
schválených 

projektov 

Počet 
ukončených 

projektov 

Pre transparentné Slovensko 
2019_2 

80 000,00 € 3 100,00 € 14 6 2 

Pre transparentné Slovensko 
2021 

115 000,00 € 66 247,03 € 29 4 0 

Priama podpora 2021 9 393,53 € 9 393,53 € 1 1 1 

Správa fondu 30 000,00 € 30 000,00 € - - - 

Spolu 234 393,53 €* 108 740,56 € 44 11 3 

* rozdiel medzi schválenou sumou a sumou zaplatenou v roku 2021 tvoria splátky neukončených projektov z roku 

2019 a taktiež následné splátky grantov schválených v roku 2021, ktoré budú uhradené v roku 2022. 

  
 

PREHĽAD STAVU PROSTRIEDKOV FONDU 

 

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2021 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2021 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2020 

30 000,00 21 000,00 51 000,00 0,00 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2021 

0,00 29 175,06 0,00 29 175,06 

Dary do fondu 18 891,47 62 824,94 57 740,56 23 975,85 

SPOLU 48 891,47 113 000,00 108 740,56 53 150,91 

 
 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO 2019_2 
 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

FPTS19_2
_03 

Slovensko. 
Digital 

Red Flags 4.0 15 000,00 € 1 500,00 € 

Grant slúžil na pokračovanie aktivít v projekte 
RedFlags. Ide o dlhodobý projekt 
Slovensko.Digital systematického 
hodnotenia veľkých štátnych 
projektov/investícií do IKT. Vďaka grantu 
bola zlepšená pozícia Slovensko.Digital v 
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PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO 2021 
 

 

aktualizácii základných informácií a 
hodnotení jednotlivých fáz pre 58 projektoch 
a s tým súvisiacich aktivít. Viacero problémov 
identifikovaných na základe hodnotenia 
RedFlags bolo adresovaných do 
koncepčných dokumentov verejnej správy. 

FPTS19_2
_05 

Inštitút pre 
dobre 

spravovanú 
spoločnosť 

Zvýšenie 
kvality 

verejnej 
debaty a 

rozoznávania 
neprávd v 

predvolebnej 
kampani a po 

nej 

16 000,00 € 1 600,00 € 

Demagóg.SK overil takmer 700 tvrdení z 
pred- a povolebných diskusií. Analyzoval, či 
politici klamú viac v kampani než mimo nej - 
zistenia boli zhrnuté v dvoch analýzach. Bolo 
identifikovaných 14 najčastejších 
argumentačných faulov politikov, ktoré boli 
vysvetlené v publikácií pre stredo- a 
základoškolákov. 200 výtlačkov bolo 
odoslaných na školy v regiónoch ohrozených 
extrémizmom.  

SPOLU 31 000,00 € 3 100,00 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

FPTS21_1 
Transparency 
International 
Slovensko 

Posilňovanie 
transparentnosti 
a participácie v 

regiónoch 

29 156,72 € 23 325,38 € 

V rámci projektu bola vykonaná analýza 
problémov samosprávnych krajov. 
Preskúmaná bola najmä situácia a aplikačné 
ťažkosti pri súťažiach na dopravcov 
prímestskej autobusovej dopravy vo 
všetkých župách, nedostatky volebnej 
legislatívy pred regionálnymi voľbami, téma 
zneužívania župných médií. V rámci projektu 
boli poskytované právne konzultácie pre 
občanov i novinárov. V spolupráci s 
agentúrou Focus bol zrealizovaní prieskum o 
problémoch na regionálnej úrovni.  

FPTS21_2 
Ťahanovská 

záhrada 
Transparent 

KE 
28 876,73 € 14 438,37 € 

Prvá časť projektu bola zamerané na 
networking - hľadanie a spájanie ľudí, ktorí sa 
chcú aktívne podieľať na komunálnej i krajskej 
politike, štúdium aktuálneho stavu politických 
tém a výziev v meste Košice i celom KSK, 
analýzu správania sa voličov a pod. 

FPTS21_3 

Čo robia voľby 
so šéfmi 
polície v 

regiónoch? 

Inštitút pre 
dobre 

spravovanú 
spoločnosť 

27 836,73 € 13 918,37 € 

V rámci kvantitatívneho výskumu boli 
systematicky zozbierané dáta k 
personálnemu obsadeniu vedenia polície na 
všetkých krajských a okresných riaditeľstvách 
(za roky 2002 až 2020). Pri práci na 
kvalitatívnom výskume boli vytipované 
typológie respondentov.  

FPTS21_4 
Slovensko.Dig

ital 

Red Flags 5.0: 
SD ZA 

Transparentné 
regióny 

29 129,82 € 14 564,91 € 

Analýzou situácie v žilinskom regióne boli 
identifikovaní stakeholderi a platformy, 
pracovné skupiny, ktoré vystupujú ako 
decision makers a bola s nimi nadviazaná 
spolupráca. Vo fáze tayloringu začala 
príprava procesov a metodiky Red Flags. 

SPOLU 115 000,00 € 66 247,03 €  
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PRIAMA PODPORA 2021 
 

 

SUMÁRNE ZHRNUTIE DOPADOV FONDU PODĽA OBLASTÍ* 

 

* prerátané na základe poskytnutých financií 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

FPTSPP2
1_01 

Nadácia 
otvorenej 

spoločnosti 

Akadémia 
investigatívnej 

žurnalistiky 
2021 

9 393,53 € 9 393,53 € 

AIŽ poskytla 10 mladým novinárom z redakcií 
printových, elektronických, online médií a TV 
redakcií 3 dni workshopov, prednášok a 
diskusií počas ktorých účastníci nabrali 
množstvo nových poznatkov a dobrých tipov 
od skúsenejších kolegov zo Slovenska i 
zahraničia, načerpali inšpiráciu na nové témy 
a spoznali nových kolegov z médií aj 
občianskeho sektora. V rámci AIŽ získalo 5 
účastníkov grant na podporu ich 
investigatívnych projektov a mentoring počas 
prípravy projektov. 

SPOLU 9 393,53 € 9 393,53 €  

60%

40%

veda a výskum podpora vzdelávania
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FOTOGALÉRIA Z REALIZÁCIE VYBRANÝCH PROJEKTOV 

 

 

 
Dátum vypracovania: 28.02. 2022 
 
Vypracoval:  Martina Hmírová, programová manažérka 
 E-mail: martina.hmirova@nadaciapontis.sk, Tel.: 0948 217 652 
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