
Štatút Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis 
 

Preambula 

Fond pre transparentné Slovensko je platformou firemných partnerov, ktorým záleží na tom, aby etické 
princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života.  

 
Čl. 1 

Názov fondu 

Názov fondu: Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis. 
 

Čl. 2 
Zriaďovateľ fondu 

Názov:     Nadácia Pontis 
Sídlo:    Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 
Zástupca:     Lenka Surotchak, riaditeľka 
 

Čl. 3 
Koordinátor fondu 

Názov:     Nadácia Pontis 
Sídlo:     Zelinárska 2, 821 05 Bratislava  

  
Čl. 4 

Poslanie fondu 

Poslaním fondu je podpora rozvoja etického správania a transparentnosti verejného života na Slovensku. Fond 
bude tento zámer napĺňať inštitucionálnou podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré kontrolujú 
vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch neetického spravovania vecí verejných, 
plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu či zneužívania moci. 
 

Čl. 5 
Doba, na ktorú sa fond zriaďuje 

Fond sa zakladá na dobu neurčitú.   

 
Čl. 6 

Tvorba fondu 

Fond je tvorený každoročne dobrovoľnými finančnými vkladmi partnerov fondu (ďalej len „donori“ alebo 
„partneri fondu“).  
 

Čl. 7 
Použitie fondu 

Prostriedky vo fonde sa prerozdeľujú formou grantovej výzvy pre mimovládne neziskové organizácie  a priamou 
podporou vybraných projektov. Výsledky hodnotenia predložených projektov a priamo podporené projekty budú 
zverejňované na webovej stránke Nadácie Pontis.  

 
Čl. 8 

Hodnotiaca komisia 

O podpore projektov v grantovom programe a o poskytnutí priamej podpory rozhoduje hodnotiaca komisia 
zložená z nezávislých odborníkov na oblasť zadefinovanú v grantovom programe a iných osobností verejného 
života. Členov hodnotiacej komisie a predsedu hodnotiacej komisie vyberá koordinátor Fondu a schvaľuje 
výkonný výbor.   



Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Pokiaľ má hodnotiaca komisia párny počet členov, predseda 
komisie má 2 hlasy. 

Záverečné rozhodnutie hodnotiacej komisie nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu zo strany donorov. Výsledky 
grantového programu a priamu podporu projektov formálne potvrdzuje správna rada Nadácie Pontis. 

 
Čl. 9 

Nezávislosť rozhodovania 

Koordinátor fondu, donori, ako aj členovia hodnotiacej komisie sa jednoznačne zaväzujú, že nebudú žiadnym 
spôsobom ovplyvňovať činnosť príjemcov grantov súvisiacu s ich poslaním kontroly a obhajoby verejných 
záujmov. Za udelenie grantu nebudú očakávať žiadnu protihodnotu ani morálny záväzok podporenej organizácie.   

Koordinátor fondu si vyhradzuje právo na pravidelné stretnutia s grantistami a priebežnú obsahovú a finančnú 
kontrolu realizácie projektov. 

Mená členov hodnotiacej komisie sa zverejňujú vždy až  po prerozdelení financií plánovaných na daný kalendárny 
rok, aby v procese hodnotenia nemohlo dôjsť k ich ovplyvňovaniu zo strany žiadateľov o podporu. 
 

Čl. 10 
Valné zhromaždenie zástupcov partnerov fondu 

Valné zhromaždenie zástupcov partnerov fondu zasadá minimálne raz ročne, môže prijímať rozhodnutia aj 
hlasovaním per rollam. 
Valné zhromaždenie zástupcov partnerov fondu schvaľuje minimálne dvoma tretinami hlasov všetkých 
zástupcov partnerov fondu: 

a) aktualizáciu Štatútu,  
b) prijatie každého nového partnera fondu, 
c) úpravu výšky príspevkov partnerov fondu, 
d) zloženie výkonného výboru, 
e) vylúčenie partnera fondu. 

 
Čl. 11 

Výkonný výbor fondu 

Členom výkonného výboru sa môže stať zástupca partnera fondu, ktorý sa nominoval, prípadne súhlasil so 
svojou nomináciou, na túto funkciu a bol schválený valným zhromaždením minimálne dvoma tretinami hlasov 
všetkých zástupcov partnerov fondu.  
 
Výkonný výbor má minimálne štyroch, maximálne však siedmych členov. Ich členstvo je dobrovoľná a 
neplatená funkcia viazaná na konkrétnu osobu, na dvojročné volebné obdobie. 
 
Výkonný výbor sa stretáva podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, priebežne je informovaný o aktivitách 
administrátora, čerpaní prostriedkov fondu a podporených projektoch a v spolupráci s koordinátorom fondu 
schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov: 

- tematické zameranie grantových výziev, 
- zloženie hodnotiacej komisie, 
- rozpočet fondu na daný kalendárny rok, 
- ďalšiu stratégiu, úlohy a prioritné činnosti fondu.  

 
Čl. 12 

Prijatie nového partnera fondu 

Pre prijatie nového partnera fondu sa vyžaduje:  
a) zaslanie riadne vyplneného dokumentu Čestné vyhlásenie podpísaného v mene nového partnera 

fondu koordinátorovi programu, 
b) schválenie nového partnera fondu Valným zhromaždením zástupcov partnerov fondu, 
c) poskytnutie finančného vkladu nového partnera fondu do fondu. 

 
 



Čl. 13 
Vylúčenie partnera fondu 

Ktorýkoľvek partner fondu alebo koordinátor môže podať návrh na vylúčenie iného partnera fondu pokiaľ je toho 
názoru, že príslušný partner fondu porušuje etické princípy a princípy transparentnosti, alebo ak sa domnieva, že 
skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení príslušného partnera fondu nie sú pravdivé, resp. sú zavádzajúce. 
O návrhu na vylúčenie rozhoduje Valné zhromaždenie zástupcov partnerov fondu dvoma tretinami hlasov 
všetkých zástupcov partnerov fondu.   
 

Čl. 14 
Úlohy koordinátora fondu 

Koordinátor fondu: 

a) navrhuje členov hodnotiacej komisie 
b) realizuje rozhodnutia hodnotiacej komisie,  
c) komunikuje so žiadateľmi a príjemcami, informuje ich o výsledkoch rozhodnutí, 
d) realizuje externú komunikáciu fondu, 
e) navrhuje rozpočet, stratégiu, priority, tematické zameranie grantových výziev fondu na daný kalendárny 

rok 
f) prezentuje programy a aktivity, pripravuje tlačové správy o vyhlásení a výsledkoch grantových 

programov, komunikuje s médiami o aktivitách fondu, 
g) pri externej komunikácii vždy uvádza ako organizátora aktivít a programov fondu Nadáciu Pontis. 

Zverejňuje tiež mená aktuálnych partnerov fondu, no neuvádza konkrétnu výšku ich vkladu do fondu, 
h) pripravuje záverečnú správu o použití prostriedkov fondu. Správa bude zahŕňať súhrnný prehľad 

všetkých žiadateľov o pridelenie grantu, podrobný prehľad udelených grantov za vykazované obdobie, 
charakteristiku a výsledky ukončených projektov, 

i) priebežne informuje výkonný výbor o svojich aktivitách, čerpaní prostriedkov fondu a podporených 
projektoch 

j) vykonáva všetky ostatné detailné operatívne kroky potrebné na fungovanie a neustále zlepšovanie 
aktivít fondu, 

k) informuje o zmenách a doplneniach tohto štatútu všetkých partnerov fondu 
l) realizuje oslovovanie a nábor nových partnerov fondu 

 
Čl. 15 

Odmena koordinátora fondu 

Odmena koordinátorovi za správu fondu sa určuje v rámci rozpočtu na daný kalendárny rok, spravidla je vo výške 
nákladov na jedného pracovníka na plný úväzok na obdobie jedného kalendárneho roka.  

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 27.09.2019 


