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Rok 2020 mal byť symbolom zmeny. Celá spo-
ločnosť mala veľké očakávania pre blížiace sa 
parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili vo feb-
ruári. V čase konania volieb však nikto nepred-
pokladal, že hlavnou témou nasledujúcich 
mesiacov nebude boj proti korupcii a prelome-
nie politiky „našich ľudí“. V marci sa postupne 
zavreli školy, obchody, priemyselné prevádzky 
a celý svet zastal v paralýze spôsobenej pandé-
miou dovtedy neznámeho ochorenia COVID-19. 
Pandémia sa stala centrom pozornosti a podstatné 
bolo zvládnuť ju bez väčších strát na životoch. 
Aj napriek tejto situácii sa rozbehlo nezvyčajné 
množstvo stíhaní podozrení z korupcie na súdoch, 

prokuratúre a polícii. Tie vyústili do zatknutia 
trinástich sudcov v rámci policajnej akcie nazva-
nej „Búrka“, stíhaniu bývalej štátnej tajomníčky 
ministerstva spravodlivosti, bývalého generál-
neho prokurátora, vtedajšieho špeciálneho pro-
kurátora, dvoch bývalých policajných prezidentov 
a mnohých ďalších vysoko postavených funkcioná-
rov orgánov ochrany práva na Slovensku. Rozsah 
začatých trestných stíhaní mnohých prekvapil 
najmä preto, že sa týkali sudcov, prokurátorov 
a policajtov, a to dokonca aj takých, ktorí pôso-
bili v riadiacich funkciách týchto inštitúcií. Únos 
štátu, o ktorom VIA IURIS hovorí už roky, bol 
odrazu viditeľnejší viac ako kedykoľvek predtým.

JEDEN 
Z NAJNÁROČNEJŠÍCH 
ROKOV

ROK 
DÔLEŽITÝCH ZMIEN

Na druhej strane sme zaznamenali pozitívne 
zmeny na úrovni rozhodovania v dôležitých 
inštitúciách súdnictva, prokuratúry a polície. 
Viaceré sa uskutočnili mimoriadne transparent-
ným spôsobom, čím sa zvýšila úroveň obsadzo-
vania týchto inštitúcií. Aj vďaka dlhoročnej práci 
VIA IURIS a ďalších občianskych organizácií sa 
darí meniť procesy výberu kľúčových osôb, ktoré 
riadia dôležité inštitúcie právneho štátu tak, aby 
boli transparentnejšie a dôslednejšie. Veríme, že 
v budúcnosti bude tento trend ťažké zvrátiť.
V roku 2020 sme aj napriek náročnému obdo-
biu naďalej pomáhali aktívnym ľuďom brá-
niť svoje práva. Jedným z našich významných 
úspechov je definitívne zastavenie výstavby 
malej vodnej elektrárne na Hrone pri meste 
Žiar nad Hronom, proti ktorej sme spolu 
s ďalšími organizáciami podali žalobu. Naše 
právne vedomosti sme využili aj počas koro-
nakrízy a pomáhali tak ľuďom zorientovať sa 
v spleti protiepidemiologických opatrení. 
Aj naša organizácia prešla v minulom roku 
významnou zmenou – po siedmich rokoch odišiel 
z postu výkonného riaditeľa Milan Šagát, ktorý bol 
počas celého svojho pôsobenia veľkou oporou 

pri napĺňaní cieľov a misie VIA IURIS. Celkovo bol 
rok 2020 pre ľudí vo VIA IURIS, rovnako ako pre 
ostatných, pre pandémiu veľmi náročný. O to viac 
oceňujem silu, odhodlanie a prácu celého tímu. 
Dosiahnuť, aby Slovensko bolo spravodlivej-
šie, demokratickejšie a aby sa slabí necítili bez-
mocní, vieme len vďaka vám, naši podporovatelia 
a podporovateľky. Ste významnou súčasťou 
našej organizácie, bez vás by sme to nedoká-
zali. Sme vám za to vo VIA IURIS veľmi vďační 
a vážime si každý druh podpory, ktorú ste nám 
v neľahkom období v roku 2020 poskytli. 
O tom, čo všetko sa nám podarilo v roku 
2020, sa dozviete na nasledujúcich stranách.

Katarína Batková
Výkonná riaditeľka VIA IURIS 

54 VIA IURIS ROK 2020 VÝROČNÁ SPRÁVA



VIA IURIS 
V ROKU 

2020

Podieľali sme sa na tvorbe návrhu
 novely ústavy  a zákonov k ústav-
nému súdu, súdnej rade a k vytvore-
niu Najvyššieho správneho súdu SR. 

Vytvorili sme webstránku
 zadobruvolbu.sk , ktorá informovala 
o voľbe generálneho prokurátora.

Napriek pandémii koronavírusu bol rok 
2020 v našej organizácii naozaj pestrý.

V spolupráci s advokátskymi kanceláriami sme zabezpečili právnu 
pomoc pri viacerých kauzách. Právne poradenstvo sme poskytli viac 
ako 60 ľuďom, ktorí nás požiadali o konzultáciu. Pre projekt sme „S roz-
vahou“ pripravovali  právne odpovede  na otázky týkajúce sa vplyvu 
ochorenia COVID-19 na pracovný či súkromný život. Konzultáciami 
sme pomáhali mnohým občianskym organizáciám a iniciatívam.

Spoločne s organizáciou Zmudri sme 
vytvárali vzdelávacie videá a metodické 
materiály, ktoré žiakom, žiačkam a vyu-
čujúcim  približovali témy  ako súdnic-
tvo, ústava či mimovládne organizácie.

Spracovali sme  legislatívne návrhy  týkajúce sa prokuratúry, 
legislatívneho procesu, ústavného súdu a zmien v ústave.

Vydali sme  odbornú príručku  pre zamestnancov 
a zamestnankyne štátnej správy na úseku 
starostlivosti o životné prostredie.

Pokračovali sme v rozvoji neformálnej
 občianskej platformy  – Hlas občian-
skych organizácií, ktorú sme zalo-
žili spoločne s ďalšími organizáciami.

76 VIA IURIS ROK 2020 VÝROČNÁ SPRÁVA



PROGRAMOVÉ 
PILIERE

 PRÁVNY ŠTÁT 

„Pre demokratický a právny štát je 
dôležité, aby ľudia dôverovali inšti-
túciám, súdom a polícii. Na to, aby 
im bolo možné dôverovať, je dôle-
žité, aby fungovali riadne, spoľahlivo 
a spravodlivo. Vieme, že pre pomoc 
ľuďom pri ich právnych problémoch 
je nevyhnutné, aby bola dobre 
nastavená legislatíva, vďaka ktorej 
budú môcť brániť svoje práva, ale 
tiež súdy, od ktorých očakávame 
spravodlivé a včasné rozhodnutie 
v prípade sporu.”

– Eva Kováčechová –

 OBČAN 

„Pracujeme na tom, aby aktívna 
verejnosť nebola osamotená vo 
svojej snahe meniť veci okolo seba 
k lepšiemu. V prípade, že potre-
buje právnu pomoc, robíme všetko 
preto, aby sme jej pomohli.”

– Kristína Babiaková –

 OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 

„Občianske organizácie, iniciatívy 
a aktívni ľudia sú pri riešení prob-
lémov našej krajiny jednoducho 
nenahraditeľní. Vo VIA IURIS citlivo 
vnímame potrebu ich ochrany pred 
nezmyselnými útokmi či zneužíva-
ním moci. Veľmi nám záleží na tom, 
aby občianska spoločnosť mohla 
dobre fungovať a rozvíjala sa v zdra-
vom prostredí. Chceme prispieť 
k tomu, aby bol na Slovensku život 
lepší pre všetkých.“

– Ivana Kohutková –
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 Sporné malé vodné elektrárne 
Iniciatíve Za živé rieky pomáhame dlhodobo. 
Zabezpečujeme jej právnu podporu, konzultácie 
a zastupovanie v jednotlivých kauzách. V roku 2020 
sme sa spolupodieľali na aktualizácii Koncepcie využi-
tia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR. 
Podľa iniciatívy Za živé rieky je totiž problém v tom, že 
koncepcia naďalej umožňuje rozsiahlu výstavbu malých 
vodných elektrární. Navyše posúdenie vplyvov tohto 
dokumentu na životné prostredie neprebehlo v súlade 
so zákonom, čo sme spoločne napadli na súde.

 Podarilo sa nám: Povoľovanie malej vodnej 
 elektrárne pri Žiari nad Hronom zastavili 
Išlo o ďalší zo série právnych sporov týkajúcich sa 
kontroverznej výstavby malých vodných elektrární 
na rieke Hron. Odporcovia výstavby (Združenie 
Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných 
tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad 
Hronom a Slovenský rybársky zväz) podali žalobu 
na Krajský súd v Banskej Bystrici v spolupráci s VIA 
IURIS. Dôvodom bol nedostatočne zhodnotený vplyv 
výstavby malej vodnej elektrárne pri Žiari nad Hronom 
na životné prostredie. Prehradenie rieky by zme-
nilo jej prírodný charakter, zabránilo migrovaniu vod-
ných živočíchov, zničilo neresisko chránených druhov 
rýb. V žalobe sme tiež poukázali na nesúlad výstavby 
s územným plánom Banskobystrického samosprávneho 
kraja, ktorý rieku Hron chráni v celom regióne, pretože 
je významná z hľadiska vodnej turistiky. V roku 2020 
Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu 
v Banskej Bystrici, ktorý zrušil rozhodnutie stavebného 
úradu Žiar nad Hronom - stavebný úrad nezákonne 
povolil výstavbu malej vodnej elektrárne pri Žiari nad 
Hronom na rieke Hron.

ZAOBERALI 

SME SA 

KAUZAMI

v roku 2020 sme v spolupráci s advokátskymi kance-
láriami zabezpečovali právnu pomoc pri kauzách, kon-
zultácie či zastupovanie ľudí v konaniach pred štátnymi 
úradmi a súdmi, vypracovávali  sme právne analýzy.

AJ

OBČAN
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 Ako S ROZVAHOU zvládnuť pandémiu 
Agentúra AMI COMMUNICATION nás spojila 
s ďalšími troma organizáciami – ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors, Liga za duševné zdravie, Národné cen-
trum zdravotníckych informácií a spoločne sme ponú-
kli návod, ako obdobie pandémie zvládať čo najlepšie. 
Vytvorili sme webstránku www.srozvahou.sk, ktorá pri-
náša praktické informácie z Národného centra zdravot-
níckych informácií, odporúčania odborníkov z oblasti 
duševnej pohody, vyjadrenia právničiek z advokát-
skych kancelárií spolupracujúcich s VIA IURIS k záko-
nom a pravidlám ohľadom pandémie a veselé videá 
ČERVENÉHO NOSA.

 Ako Zmudri-eť 
Čo je to Ústava SR a na čo slúži? Kde všade sa 
môžem obrátiť, keď niekto porušuje moje? Ako fun-
guje policajný zbor? Aj na tieto otázky sme pomáhali 
spoločne s organizáciou Zmudri odpovedať  vo vzdelá-
vacích videách a metodických materiáloch, ktoré sme 
vytvorili pre žiakov, žiačky a vyučujúcich stredných škôl.

 Celoročná lyžiarska hala v Donovaloch 
V Donovaloch sa developer chystá vybudovať celo-
ročnú lyžiarsku halu. Proti výstavbe sa však zdvihol 
veľký odpor verejnosti. Aktívni občania v obci podali 
s pomocou VIA IURIS odvolanie voči rozhodnutiu obce 
o umiestnení stavby. V odvolaní sme upozorňovali na 
nesúlad stavby s územným plánom Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Poukázali sme tiež na to, že sta-
vebný úrad sa vôbec nezaoberal stanoviskom Správy 
Národného parku Nízke Tatry, v ktorom pre možné 
závažné dopady s výstavbou haly nesúhlasila. Namietali 
sme, že stavebný úrad dôsledne nevyhodnotil vplyv na 
všetky chránené druhy rastlín a živočíchov v tejto loka-
lite. Upozornili sme aj na to, že stavebný úrad nedosta-
točne zohľadnil negatívne vplyvy stavby na chránenú 
vodohospodársku oblasť Nízke Tatry a nevyhodnotil 
vplyv stavby na dobrý stav vôd.

 Nezákonné zmeny križovatky Triblavina 
Občianskemu združeniu Triblavina sme zabezpečili 
právnu pomoc pri podaní žaloby na Krajskom súde 
v Bratislave proti rozhodnutiu Ministerstva životného 
prostredia SR. To tvrdilo, že nie je potrebné posudzo-
vať vplyv zmeny križovatky Triblavina na životné pros-
tredie. Obyvatelia a obyvateľky dotknutého územia si 
však myslia opak. Podľa nich je neprijateľné, aby sa tak 
významná zmena s dopadom na tisíce obyvateľov, eko-
nomiku a životné prostredie, uskutočnila bez zákonom 
vyžadovaného posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie. Žalobou zároveň poukazujú na to, že navrho-
vaná zmena stavby je v rozpore s Územným plánom 
Bratislavského samosprávneho kraja.

ZABEZPEČILI 

SME 

KONZULTÁCIE

Okrem pomoci a zastupovania ľudí v uvedených 
kauzách sme v rámci konzultácií zabezpe-
čili právnu pomoc viac ako 60 jednotlivcom. 

Konzultácie sa týkali najmä ochrany životného prostre-
dia, prístupu k informáciám, ochrany osobnosti, prob-
lémom s nefungujúcou samosprávou, petičného práva, 
územného plánovania a účasti na stavebných konaniach 
a konaniach posudzovania vplyvov na životné prostre-
die. Odpovedali sme tiež na právne otázky vo vzťahu 
k pandémii ochorenia Covid-19. 

1312 VIA IURIS ROK 2020 VÝROČNÁ SPRÁVA



OBČIANSKA 
SPOLOČNOSŤ

T

V roku 2020 sme pokračovali v rozvoji neformálnej 
platformy občianskych organizácií – Hlas občianskych 
organizácií. Platforma vznikla v roku 2019, a to vďaka 
prvotnej myšlienke organizácií VIA IURIS, Rady mládeže 
Slovenska a Centra pre filantropiu. Našim cieľom je 
zachovať zdravé prostredie pre existenciu občianskych 
organizácií a jeho zveľaďovanie. Snažíme sa tiež posilňo-
vať transparentnosť a súdržnosť občianskeho sektora, 
vytvárať priestor pre spoluprácu občianskych iniciatív 
a organizácií a podporovať ich aktivity. S týmto cieľom 
sme spojili 51 organizácií. 

 Programové vyhlásenie vlády podporuje 
 občiansku spoločnosť a ľudské práva 
Pred parlamentnými voľbami sme vypracovali štú-
diu „Voľby 2020: Postoj politických strán k občianskej 
spoločnosti“. Obsahuje analýzu legislatívnych návrhov, 
ktoré boli predložené v predchádzajúcom volebnom 
období, a zhodnotenie volebných programov politic-
kých strán a hnutí kandidujúcich v parlamentných voľ-
bách, a to vo vzťahu k občianskej spoločnosti. Štúdiu 
sme opakovane poslali všetkým kandidujúcim demo-
kratickým stranám a hnutiam, aby sme upozornili na 
nevyhnutnosť podpory občianskej spoločnosti v nad-
chádzajúcich rokoch vládnutia.

éma ochrany zdravého prostredia pre fungovanie občianskych organizácií a aktívnych občanov je jednou 
z kľúčových pre zachovanie demokracie na Slovensku.  Preto sme sa v roku 2020 venovali ochrane 
 a rozvoju občianskej spoločnosti.

ROZVÍJALI SME
PLATFORMU 

OBČIANSKYCH

ORGANIZÁCIÍ 
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Podarilo sa nám, že mnohé z našich návrhov sa objavili 
najprv vo volebných programoch a následne sa „preta-
vili“ aj do Programového vyhlásenia vlády. Plnenie vlád-
neho programu budeme sledovať.

 Občianske organizácie v koronakríze 
Aj napriek obrovskej pomoci občianskych organizácií 
pri riešení problémov koronakrízy sme vnímali, že ich 
aktivity spoločnosť prehliada. Zaznamenali sme tiež 
viaceré útoky na organizácie zo strany predstaviteľov 
vlády, parlamentu, ale aj politického extrému a antisys-
tému. Platforma preto každý týždeň zverejňovala výber 
činností členských organizácií, ktorými pomáhali v čase 
pandémie.

 Plán obnovy a odolnosti Slovenska
 bez zapojenia verejnosti 
Od októbra sme v platforme sústredili pozornosť 
na prípravu Plánu obnovy a odolnosti SR. Spolu s ini-
ciatívou Zelený reštart sme žiadali, aby vláda zapo-
jila odbornú verejnosť do jeho finalizácie. Navrhovali 
sme tiež, aby boli občianske organizácie partnermi 
pri uskutočňovaní opatrení navrhnutých v pláne. 
O našich požiadavkách sme diskutovali na stretnutí 
s ministrom financií, Eduardom Hegerom, ktorý 
občiansku spoločnosť a jej zapojenie do prípravy 
a uskutočňovania plánu podporil.

V minulom roku sme aktívnym občanom, 
organizáciám a iniciatívam poskytovali 
okrem právnych konzultácií aj poradenstvo 

v oblasti vedenia kampaní, strategického plánovania 
a komunikácie.

V spolupráci so slovenskou Nadáciou otvorenej spo-
ločnosti sme pokračovali v projekte  Od aktivizmu 
k advokácii, prostredníctvom ktorého sa občianske 
organizácie učili, ako plánovať a viesť úspešné kampane. 
Milan Šagát a Dana Mareková pripravili v rámci tohto 
projektu príručku na tému Ako viesť úspešnú a cieľave-
domú kampaň v občianskom sektore.

Pre občianske organizácie sme zorganizovali workshop
Ako sa brániť slovným útokom. Jeho cieľom bolo 
poskytnúť informácie o tom, akými právnymi spôsobmi 
sa môžu organizácie brániť, ak zažívajú slovné útoky. 

POMÁHALI SME
OBČIANSKYM 

ORGANIZÁCIÁM,

AKTIVISTOM
A AKTIVISTKÁM
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PRÁVNY 
ŠTÁT

AJ
 v roku 2020 sme sa sústredili na  návrhy legislatívy v oblasti prokuratúry, súdnictva, legislatívneho 
 procesu a zmien ústavy. Monitorovali sme voľbu generálneho prokurátora, navrhovali, ako zefektív-
niť fungovanie štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie, a organizovali semináre pre sud-
cov, vyšších súdnych úradníkov a asistentov. 

 NAŠE LEGISLATÍVNE NÁVRHY
 VO VLÁDNOM PROGRAME 
Pred voľbami sme politickým stranám a hnutiam pred-
stavili návrhy legislatívnych opatrení, ktoré sa týkali 
prokuratúry, legislatívneho procesu, ústavného súdu 
a zmien v ústave. Cieľom bolo, aby sa s nimi sto-
tožnili koaličné strany a včlenili ich do programo-
vého vyhlásenia novej vlády. Vo vládnom programe 
sa nakoniec objavil prísľub k zmenám v prokuratúre, 
vo výbere ústavných sudcov a v legislatívnom procese 
v parlamente.

 BOLI SME SÚČASŤOU PRACOVNEJ SKUPINY 
 NA GENERÁLNEJ PROKURATÚRE 
Pokračovali sme v spolupráci s Generálnou prokura-
túrou v rámci pracovnej skupiny, ktorá pripravovala 
novely prokurátorských zákonov. Pracovnú skupinu 
tvorili zástupcovia a zástupkyne prokuratúry, súd-
nej rady, úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a našej organizácie. Výsledkom spoločnej 
práce bol návrh predložený generálnou prokuratúrou, 
ktorý obsahoval zmeny najmä vo výbere generálneho 
a špeciálneho prokurátora, výbere radových prokurá-
torov a v disciplinárnom konaní.
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 MONITOROVALI SME VOĽBU 
GENERÁLNEHO PROKURÁTORA 
Informácie o jednotlivých uchádzačoch na post 
generálneho prokurátora sme zhrnuli na jednom 
mieste – na www.zadobruvolbu.sk. Webstránka 
informovala aj o tom, aké problémy na prokura-
túre jednotliví uchádzači a uchádzačky vnímali 
a aké riešenia ponúkali. Dozvedieť sa mohli viac 
tiež o funkcii generálneho prokurátora, jeho posta-
vení a právomociach či o priebehu samotnej voľby. 
K tomu sme pre poslancov Národnej rady SR pripravili 
zoznam otázok, ktoré mohli klásť kandidátom na gene-
rálneho prokurátora počas ich vypočúvania. Viaceré 
z nich počas vypočúvania, ktorého sme sa osobne 
zúčastnili, zazneli.

 NAVRHOVALI SME ZMENY ZÁKONOV 
Pravidelne sme monitorovali legislatívne aktivity vlády 
a poslancov Národnej rady SR v oblasti právneho štátu 
ako aj zmien v legislatívnom procese, ktoré sa týkali 
zapojenia verejnosti do rozhodovania.
Podieľali sme sa na tvorbe návrhu novely Ústavy SR 
a zákonov k ústavnému súdu, súdnej rade a k vytvore-
niu Najvyššieho správneho súdu SR. Pripomienkovali 
sme tiež poslanecký návrh zákona o výbere generál-
neho a špeciálneho prokurátora. 
Systematicky sme sledovali prípravu nového staveb-
ného zákona a zákona o územnom plánovaní. Do prí-
padného pripomienkového konania sa plánujeme 
významne zapojiť.

 ZLEPŠOVALI SME FUNGOVANIE 
 ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
V roku 2020 sme spracovali legislatívny návrh, ktorý 
sa týkal nového modelu fungovania štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny. Pre miestnu štátnu správu na 
úseku starostlivosti o životné prostredie sme vytvorili 
odbornú príručku, ktorú sme predstavili jej zamestnan-
com a zamestnankyniam prostredníctvom niekoľkých 
informačných seminárov. Cieľom týchto aktivít bolo 
prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy 
v tejto oblasti.

 VZDELÁVALI SME SUDCOV, VYŠŠÍCH 
 SÚDNYCH ÚRADNÍKOV A ASISTENTOV 
Organizovali sme tiež vzdelávacie semináre pre sud-
cov, asistentov a vyšších súdnych úradníkov najvyššieho 
súdu a krajských súdov. Prednášky sa týkali rozhodova-
nia súdov v súvislosti s účasťou verejnosti v správnych 
konaniach, a to v oblasti životného prostredia (napr. 
stavebné konanie, územné konanie). Na seminároch 
vystúpil aj sudca Nejvyššího správního soudu ČR, ktorý 
prezentoval právnu prax a skúsenosti z Českej repub-
liky, ale aj sudca Najvyššieho súdu SR. Cieľom bolo zvý-
šiť povedomie účastníkov a účastníčok v oblasti účasti 
verejnosti v týchto konaniach tak, aby sa jej venovala 
zvýšená pozornosť.
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NÁŠ

TÍM

 TÍM ĽUDÍ ODHODLANÝCH BOJOVAŤ 
 ZA SPRAVODLIVEJŠIE SLOVENSKO! 

ZMENY V TÍME VIA IURIS

RADA VIA IURIS

V roku 2020 opustili niekoľkí ľudia tímu VIA IURIS organizáciu 
kvôli milým rodičovským povinnostiam. Náš tím však doplnili 
nové posily.  Milana Šagáta  po siedmich rokoch vo vedení orga-
nizácie v novembri vystriedala  Katarína Batková, ktorá sa stala 
novou výkonnou riaditeľkou VIA IURIS.
Dlhoročnú fundraisorku organizácie  Moniku Tomekovú  
vymenil v apríli  Patrik Kimijan. 
V decembri zmenil pôsobisko právnik  Imrich Vozár. 
V septembri právnický tím doplnila  Alena Dodoková.

 Milan Šagát   ↘ 
 výkonný riaditeľ 
do nov. 2020

 Miroslava Majerová 
 právnička

 Katarína Batková   ↗ 
výkonná riaditeľka 
od nov. 2020

 Alena Dodoková   ↗ 
právnička  

od sept. 2020

 Tomáš Kamenec 
advokát Paul Q   

 Kristína Babiaková 
advokátka 

 Ivana Kohutková 
programová  
líderka  

 Erik Láštic 
pedagóg  

UK v Bratislave  

 Eva Kováčechová 
advokátka 

 Hana Mravcová 
projektová  

koordinátorka  

 Andrej Majerník 
advokát Majerník 
& Miháliková   

 Patrik Kimijan   ↗ 
fundraising 

a komunikácia
od apr. 2020

 Zdenka Tesárová 
účtovníctvo  
a financie  

 Imrich Vozár   ↘ 
právnik 

do dec. 2022

 Katarína Žitniaková 
komunikácia 
a fundraising

 Dana Mareková 
kampanierka 
ClientEarth

 Eva Vysoká 
projektová  

a finančná manažérka 

 Zdenka Onuferová 
vedenie kancelárie  

Pezinok

 Zuzana Zummerová 
advokátska 
koncipientka 

 Monika Tomeková   ↘ 
komunikácia 
a fundraising
do mar. 2020

 Ondrej Smolár 
Soitron Group   

 Helena Hricová 
finančná  
manažérka  

 Kristína Šuleková   ↘ 
vedenie kancelárie  
Banská Bystrica
do aug. 2020 
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 PRÍJMY V ROKU 2020 

 Príjmy celkovo 387 282,17 € 100,00 %

 Grantové príjmy 268 544,61 € 69,34 %
— Network of European Foundations 69 359,60 € 17,91 %
— Active Citizens Fund Slovakia 61 844,08 € 15,97 %
— Open Society Foundations 55 006,48 € 14,20 %
— Ministerstvo vnútra SR 22 337,25 € 5,77 %
— Fond pre transparentné Slovensko 18 960,00 € 4,90 %
— Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 15 000,00 € 3,87 %
— Freedom House 6 192,20 € 1,60 %
— Nadácia ESET 5 000,00 € 1,29 %
— Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 5 000,00 € 1,29 %
— Nadácia Slovenskej sporiteľne 5 000,00 € 1,29 %
— ClientEarth 4 845,00 € 1,25 %
  
 Dary, asignácia dane a pravidelná podpora 109 490,04 € 28,27 %
— Dary 84 014,24 € 21,69 %
— Prijatá asignovaná daň (2 %) 20 475,80 € 5,29 %
— Soitron (členské v Amicus klube) 5 000,00 € 1,29 %
  
 Samofinancovanie 9 247,52 € 2,39 %
— Príjmy zo živnosti, z kontraktov a prenájmu priestorov 6 200,00 € 1,60 %
— Iné (vrátené pôžičky, úroky a iné) 3 047,52 € 0,79 %

 VÝDAVKY V ROKU 2020 

 Výdavky celkovo 418 288,45 € 100,00 %

 Výdavky na realizáciu programu 268 669,24 € 64,23 %
— Program Občan 125 461,98 € 29,99 %
— Program Občianska spoločnosť 90 368,66 € 21,60 %
— Program Právny štát 52 838,60 € 12,63 %
  
 Manažment a rozvoj organizácie 120 680,10 € 28,85 %
— Manažment organizácie, projektov a grantov, fundraising, komunikácia 113 430,77 € 27,12 %
— Výdavky na poskytovanie komerčných služieb 2 852,25 € 0,68 %
— Webová stránka a prezentačné materiály 1 686,56 € 0,40 %
— Odborná literatúra, predplatné 1 638,70 € 0,39 %
— Budovanie kapacít a vzdelávanie 1 071,82 € 0,26 %
  
 Prevádzkové a organizačné výdavky 25 351,77 € 6,06 %
— Výdavky na prevádzku kancelárií 13 878,32 € 3,32 %
— Online služby a softvér 7 717,47 € 1,85 %
— Komunikačné výdavky 1 062,33 € 0,25 %
— Finančný audit 900,00 € 0,22 %
— Cestovné výdavky 813,11 € 0,19 %
— Bankové a úradné poplatky 409,20 € 0,10 %
— Dane (z príjmu, z nehnuteľností, z úrokov) 286,24 € 0,07 %
— Porady a stretnutia 285,10 € 0,07 %
  
 Iné výdavky 3 587,34 € 0,86 %
— Členské a príspevky 500,00 € 0,12 %
— Ostatné výdavky 3 087,34 € 0,74 %

FINANCOVANIE
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ĎAKU
JEME!

 PRÍJMY V ROKU 2020 

Grantové príjmy
69,34 %

Dary, asignácia dane  
a pravidelná podpora
28,27 %

Samofinancovanie
2,39 %

VÝROČNÁ SPRÁVA

Budeme tu, kým budete potrebovať.
Vaša podpora je pre nás neoceniteľná.

272020

V ROKU 2020 

NÁS PODPORILO 

479 DARKÝŇ 

A DARCOV

ROKVIA IURIS26



SPRÁVA 

NEZÁVISLÉHO 

AUDÍTORA
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ĎAKU
JEME!

NAŠU 
ČINNOSŤ 

FINANČNE 

PODPORILI
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ĎAKU
JEME!E!

ZA 
SPOLUPRÁCU
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Budeme tu, kým budete potrebovať.
Vaša podpora je pre nás neoceniteľná.

— VIA IURIS —
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